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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У Конституції України (ч.1 ст.59) з метою забезпечення 

та гарантування прав та свобод людини закріплено право кожного на правову 

допомогу. Забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової 

допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах проголошується 

в Україні найважливішою соціальною функцією адвокатури. За своєю суттю 

адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує 

здійснення захисту і представництва осіб у судах та надання інших видів правової 

допомоги на професійній основі.  

Разом з тим, захист прав та свобод в державі стає можливим не лише завдяки 

функціонуванню системи юрисдикційних органів та правозахисних інститутів, але 

також за можливості реалізації права на звернення до альтернативних способів 

вирішення спорів, серед яких особливе місце посідає медіація. Медіація забезпечує 

оперативне та об’єктивне вирішення правових спорів на засадах примирення та 

досягнення сторонами правового спору, за сприянням незалежного та 

неупередженого медіатора, взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості 

стосовно урегулювання спірних правовідносин.  

Враховуючи надзвичайно важливе соціальне та правове призначення 

інституту адвокатури, активне залучення адвокатів до проведення медіаційних 

процедур здатне забезпечити популяризацію інституту медіації в Україні вже в 

найближчій перспективі. Так, 82,8% опитаних адвокатів висловились за визнання 

самостійним видом адвокатської діяльності участь адвокатів в медіаційних 

процедурах. На думку 97,2% опитаних адвокатів, у цивільних та господарських 

правових спорах адвокати як представники сторін здатні справити істотний вплив на 

мирне врегулювання спору, в тому числі шляхом медіації. Також 92,8% опитаних 

адвокатів, вважають, що адвокати як захисники підозрюваного (обвинуваченого) і 

адвокати як представники потерпілого можуть виконувати важливу роль в їх 

примиренні та ефективно сприяти врегулюванню кримінально-правового конфлікту. 
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Однак, організаційно-правові аспекти участі адвоката в медіації потребують 

системного дослідження та розроблення на його основі рекомендацій та пропозицій 

з удосконалення чинного законодавства України.    

Значну увагу окремим аспектам медіації як альтернативного способу 

вирішення спорів та формі відновного правосуддя приділяли такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені як Н. Александер, Ю. Аленін, О. Белінська, Х. Бесемер, А. Бірюкова, 

О. Бойков, Н. Бондаренко-Зелінська, Л. Боуль, Т. Варфоломеєва, Є. Васьковський, 

М. Вільгушинський, М. Гвоздарева, С. Гончаренко, І. Гора, В. Городовенко, 

Д. Давиденко, І. Ерстен, В. Землянська, Х. Зер, С. Калашникова, О. Капліна, 

І. Котюк, Ж. Василь’єва-Шаламова, О. Костюченко, О. Кучинська, Д. Кухнюк, 

Р. Маккей, Б. Малишев, Л. Москвич, М. Несік, Н. Нестор, В. Нор, К. Пеликан, 

М. Пель, О. Перепадя, М. Погорецький, В. Попелюшко, С. Прилуцький, 

Ю. Притика, М. Райт, І. Решетникова, Л. Рискін, Г. Севастьянов, Н. Сиза, 

Л. Удалова, С. Фурса, М. Хавронюк, А. фон Хертель, О. Хотинська-Нор, О. Шило, 

К.-Г. фон Шліффен, М. Шумило, О. Яновська та інші. Окремо необхідно відзначити 

дисертаційні дослідження зарубіжних вчених М. Семеняка «Участь адвоката в 

альтернативному вирішенні спорів та примирних процедурах» (2010 р.) та 

А. Понасюка «Участь адвоката у врегулюванні юридичних спорів за допомогою 

медіації» (2011 р.). Проте, в Україні комплексно проблемні питання організаційно-

правових засад участі адвоката в медіації не досліджувалися.  

Таким чином, звернення до організаційно-правових засад участі адвоката в 

медіації у світлі євроінтеграційних прагнень України видається своєчасним та 

обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з плановою темою, яка відповідає рекомендованим Національною 

академією правових наук України пріоритетним напрямам розвитку правової науки 

на 2011-2015 рр. (постанова загальних зборів від 24 вересня 2010 року №14-10 зі 

змінами, внесеними постановою загальних зборів № 4-12 від 05.03.2012р.). 

Дослідження виконано в рамках теми комплексних наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, є складовою загальної наукової 
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теми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспекти» (тема № 11 БФ 042-01, державний реєстраційний номер 0111U008337) та 

теми кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Проблеми розвитку законодавства про судочинство та судоустрій 

України» № 97165. Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

(протокол № 4 від 17 грудня 2012 року). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукового завдання 

щодо розробки теоретичних, організаційних та правових засад участі адвоката в 

медіації, що визначають функціонування та подальший розвиток медіації у правовій 

системі України за участю адвокатів, у тому числі, шляхом надання пропозицій 

щодо удосконалення чинного законодавства України про адвокатуру та адвокатську 

діяльність і практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішувалися наступні 

задачі: 

– надати авторське визначення поняття «медіація»; 

– окреслити міжнародний та національний досвід правового регулювання 

медіації;  

– здійснити класифікацію основних моделей медіації та визначити 

перспективи запровадження медіації в Україні; 

– сформулювати поняття правового статусу адвоката-медіатора в процедурі 

медіації; 

– надати визначення поняття «професійна відповідальність адвоката-

медіатора» та виявити її специфічні риси; 

– визначити засади конфіденційності медіації в діяльності адвоката-

медіатора; 

– встановити особливості участі в медіації адвоката як представника 

довірителя у цивільних та господарських правових спорах; 

– визначити особливості участі адвоката у процедурі медіації у кримінальних 

провадженнях; 
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– розробити та надати пропозиції стосовно удосконалення чинного 

законодавства України щодо забезпечення участі адвоката у процедурі 

медіації, а також з метою інтеграції інституту медіації у правову систему 

України. 

Об’єкт дослідження – система правовідносин, які виникають під час участі 

адвоката в медіації. 

Предмет дослідження – організаційно-правові засади участі адвоката в 

медіації. 

Методи дослідження обрані, виходячи з поставлених у дисертації мети та 

задач, з урахуванням її об’єкта та предмета. Методологічною основою роботи є 

система принципів, прийомів і підходів, заснована на філософських, 

загальнонаукових та спеціально-наукових методах, які є засобами наукового пошуку 

для отримання об’єктивних та достовірних результатів. 

Принцип діалектичного заперечення дозволив критично врахувати попередній 

досвід запровадження та функціонування медіації у національну правову систему 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.2). Порівняльний та порівняльно-правовий методи 

використовувались при аналізі вітчизняного та зарубіжного законодавства, наукових 

досліджень щодо здійснення медіативної діяльності адвокатом, а також окремих 

аспектів організації та функціонування медіації (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). 

Поєднання методів аналізу та синтезу зумовило двохаспектний розгляд проблем 

участі адвоката в медіації. З одного боку, використано фактичний матеріал, 

узагальнення та синтез якого дали можливість сформулювати нові теоретичні 

положення та висновки. З іншого боку, ретельно проаналізовано вироблені 

вітчизняною та зарубіжною наукою підходи до даної проблематики (підрозділи 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Методи абстрагування, узагальнення, функціональний, юридико-

технічний, спеціально юридичний, індукції та дедукції, системний, формально-

логічний  та інші реалізувались у дослідженні правового статусу адвоката-медіатора, 

специфіки професійної відповідальності адвоката-медіатора, визначенні 

особливостей участі адвоката у медіації у цивільних, господарських та 

кримінальних справах (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). За допомогою методу 
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опитування, зокрема, шляхом проведення анкетування, було з’ясовано ставлення 

респондентів до інституту медіації та можливості здійснення адвокатом медіативної 

діяльності, що в свою чергу уможливило зв’язок теоретичних проблем з практикою. 

Методи узагальнення, угрупування, моделювання, прогнозування застосовано при 

підготовці висновків (висновки до розділів, загальні висновки). Застосування усіх 

методів у взаємозв’язку забезпечило комплексність та всебічність дослідження 

проблемних питань участі адвоката в медіації. 

Науково-теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених у галузі кримінального, цивільного та господарського процесу, 

теорії держави і права, фахівців у сфері адвокатури, медіації та відновного 

правосуддя, а також роботи з інших правових дисциплін. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, інші 

нормативно-правові акти України, міжнародні нормативно-правові акти та 

нормативно-правові акти окремих іноземних держав. Особлива увага приділена 

вітчизняному законодавству про адвокатуру та адвокатську діяльність та 

зарубіжному і міжнародному законодавству про медіацію та відновне правосуддя. 

Емпіричну базу дослідження становлять: результати анкетування 250 

адвокатів України; статистичні дані Верховного Суду України за 2014 рік, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2012–

2014 роки, та Федеральної служби медіації та примирних процедур США за 2009–

2014 роки; результати судової практики у цивільних та господарських справах за 

2013–І півріччя 2015 років.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і 

змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні комплексним 

дослідженням, за результатами якого розроблено теоретичні, організаційні та 

правові засади участі адвоката в медіації, що визначають функціонування та 

подальший розвиток медіації у правовій системі України за участю адвокатів, у 

тому числі, шляхом надання пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність і практики його 

застосування, зокрема: 
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вперше: 

– запропоновано діяльність адвоката–медіатора щодо організації, проведення 

та забезпечення правового супроводу медіації віднести на законодавчому рівні до 

самостійного виду адвокатської діяльності; 

– визначено роль адвоката–медіатора в процедурі медіації, яка полягає у: 

1) створенні належних умов для проведення процедури медіації; 2) інформуванні 

учасників стосовно особливостей процесу медіації; 3) сприянні сторонам у 

врегулюванні правового спору (юридичного конфлікту); 4) забезпеченні належного 

юридичного супроводу усієї процедури медіації та її завершення; 5) слідкуванні за 

додержанням законності усіма сторонами медіації; 

– виділено типи адвокатів–медіаторів залежно від їх ролі та обсягу 

повноважень у медіації, зокрема: 1) «експерт–консультант»; 2) «терапевт»; 

3) «організатор»; 4) «оцінювач»; 5) «наставник»; 6) «головуючий»; 

– сформульовано авторське визначення поняття «правовий статус адвоката–

медіатора»; 

– надано авторське визначення поняття «професійна відповідальність 

адвоката–медіатора»; 

удосконалено: 

– поняття системи принципів медіації, яку слід розглядати як сукупність у 

взаємодії, взаємообумовленості та взаємозв’язку усіх загальнообов’язкових 

вихідних нормативно-юридичних положень, що відрізняються універсальністю, 

загальною значимістю та імперативністю,  визначають сутність та зміст інституту 

медіації, його природу, методи (прийоми) досягнення цілей та завдань медіації, і 

виступають критерієм правомірності поведінки та діяльності учасників медіації 

(сторін конфлікту та медіатора);  

– поняття моделі медіації, під яким варто розуміти абстрактну теоретичну 

конструкцію, яка відображає процедурні особливості проведення медіації через 

характеристику її основних компонентів, а саме підстав звернення до медіації 

(добровільність чи обов’язковість), ступеня інтеграції у судову систему країни, типу 
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переговорів між сторонами у поєднанні з медіативною технікою медіатора та обсягу 

компетенції медіатора під час проведення процедури урегулювання конфлікту; 

 – поняття професійний проступок адвоката–медіатора, під яким, відповідно 

до авторського визначення, розуміється суспільно небезпечне, винне, протиправне, 

каране діяння (дія або бездіяльність) вчинене адвокатом–медіатором, яке полягає у 

порушенні, невиконанні чи неналежному виконанні ним своїх професійних 

обов’язків і за вчинення якого він має понести несприятливі для себе наслідки з 

боку уповноваженого суб’єкта, що виражаються у стягненнях; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові ідеї щодо розмежування понять «медіація» та «посередництво»; 

– положення щодо класифікації принципів медіації; 

– аргументація щодо можливості та необхідності участі адвоката у медіації 

як у статусі медіатора, так і в статусі представника (захисника) однієї зі 

сторін; 

– наукові підходи, відповідно до яких участь адвоката в урегулюванні 

правових спорів як медіатора відрізняється від традиційної адвокатської 

діяльності;  

– теоретичні положення про те, що «професійна відповідальність адвоката» 

не обмежується лише елементами дисциплінарної відповідальності, а 

поєднує у собі елементи й інших видів юридичної відповідальності, таких 

як цивільно–правова, адміністративна та кримінальна. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними напрямами 

діяльності, зокрема у: 

1) правотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інших правових актів, що 

регламентують професійну діяльність адвоката, а також при розробці та підготовці 

проектів законів стосовно медіації (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в роботу Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин від 20 лютого 2015 р.);  
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2) науково-практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність органів адвокатського 

самоврядування (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в  

діяльність Ради адвокатів м. Києва від 3 вересня 2015 р.); 

3)  навчально-методичній діяльності – при підготовці навчальних та 

навчально-методичних посібників, при викладанні в навчальних закладах таких 

дисциплін, як «Адвокатура в Україні», «Адвокатська етика», «Проблеми здійснення 

адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі», «Актуальні 

проблеми участі адвоката у кримінальному провадженні», «Альтернативні способи 

вирішення спорів», «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми 

кримінального процесу України», «Цивільний процес України», «Актуальні 

проблеми цивільного процесу України», «Господарський процес України» та інші 

(акти впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний та 

науково-дослідний процеси: юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 15 травня 2015 р.; Національної школи 

суддів України від 23 травня 2015 р.; Національної академії внутрішніх справ від 7 

червня 2015 р.;  Академії адвокатури України від 30 вересня 2015 р.; Національного 

університету «Одеська юридична академія» від 2 листопада 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно. Усі 

сформульовані у ній положення та висновки є результатами особистих досліджень 

автора. В опублікованій у співавторстві з О.Г. Яновською статті особистий внесок 

здобувача становить 50%. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а також на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту» 

(м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 р.); «Публічне та приватне право: шляхи 

вдосконалення законодавства і практики» (м. Харків, 09-10 березня 2012 р.); 

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 
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1 листопада 2013 р.); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 

(м. Ужгород, 15-16 листопада 2013 р.); «Європейські стандарти захисту прав у 

цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня 2014 р.); 

«Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування» 

(м. Одеса, 07 листопада 2014 р.); «Поняття та категорії  юридичної науки» (м. Київ, 

18 листопада 2014 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 

в дисертації, відображено в 13 наукових публікаціях, 3 з яких, опубліковано у 

виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з 

юридичних наук, 2 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 

(Index Copernicus International, HeinOnline), 1 – у фаховому виданні іноземної 

держави (Чеська Республіка) та в 7 тезах доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації відповідають меті та задачам дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 261 

сторінку, з них: основний текст – 199 сторінок, список використаних джерел (192 

найменування) – 21 сторінка, 7 додатків на 41 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СУДОВОГО УРЕГУЛЮВАННЯ 

ПРАВОВИХ СПОРІВ 

 

1.1. Медіація як правове явище: поняття та система принципів 

 

Дослідження медіації (посередництва) як нового явища в українській правовій 

культурі необхідно почати з вивчення даного поняття. Для цього є важливим 

проаналізувати сформовані у вітчизняній та зарубіжній науці підходи до визначення 

поняття медіації, її ознак, принципів, видів, переваг та недоліків медіації у 

порівнянні з іншими способами альтернативного вирішення спорів. 

Незважаючи на те, що у світовій практиці процедура примирення сторін за 

сприяння посередника була відома протягом багатьох століть, проблема визначення 

поняття медіації залишається невирішеною. Досі вітчизняні та зарубіжні дослідники 

не виробили загального, єдиного підходу до визначення поняття медіація.  

І.В. Решетникова пропонує розглядати медіацію як форму примирення сторін, 

в ході якої нейтральна особа, добровільно обрана сторонами (виходячи з її 

компетенції та авторитету), проводить переговори [1,с.53]. 

М.В. Гвоздарева розглядає посередництво (медіацію) як процедуру, 

спрямовану на мирне вирішення конфлікту, усунення його причин і наслідків, яка 

може бути завершена досягненням угоди [2,с.16]. 

О.В. Аллахвердова пропонує таке визначення поняття медіації: «медіація – це 

процес переговорів, в якому медіатор (посередник) є організатором та управляє 

переговорами таким чином, щоб сторони прийшли до найбільш вигідної, 

реалістичної та такої, що задовольняє інтереси обох (усіх) сторін угоди, в результаті 

виконання якої конфлікт між сторонами буде врегульовано» [3,c.177]. 

Ю.Д. Притика під поняттям медіації (посередництва) розуміє метод 

врегулювання конфлікту між сторонами на основі переговорів за участю 

нейтральної особи (посередника) з метою укладення обов’язкової для сторін угоди 

зі спірного питання. Тертя сторона не має повноваження для ухвалення 

рішення [4,c.46]. 
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О.М. Белінська під поняттям медіації розуміє добровільний та конфіденційний 

спосіб вирішення конфліктної ситуації, де медіатор у ході структурованої процедури 

допомагає учасникам конфлікту вступити у прямі перемовини з метою вироблення 

спільного рішення щодо проблеми [5,c.158].  

Т.А. Цувіна зазначає, що під медіацією (від лат. mediare — бути 

посередником) прийнято розуміти один з альтернативних способів розв’язання 

спору його сторонами за участю третьої особи – медіатора, який, здійснюючи 

загальне керівництво процедурою, допомагає сторонам досягти максимально 

ефективного рішення самостійно [6,с.1309]. 

Складність у виробленні єдиного підходу до розуміння медіації пов’язана з 

широким спектром її застосування, різноманітністю організаційних форм, видів та 

моделей примирної процедури за участю медіатора. 

На підставі системного аналізу запропонованих у юридичній літературі та 

вказаних вище позицій науковців щодо визначення поняття медіація, ми вважаємо 

за можливе виділити наступні характерні ознаки притаманні медіації як способу 

врегулювання спорів: 1) наявність протилежних інтересів або конфлікту між 

сторонами; 2) учасниками медіації є сторони конфлікту (спірного правовідношення) 

та медіатор; 3) вирішення конфлікту (правового спору) та прийняття рішення 

здійснюється безпосередньо сторонами; 4) наявність третьої особи – незалежного та 

неупередженого медіатора, який сприяє налагодженню комунікації та співпраці між 

сторонами, однак не вирішує конфлікт (правовий спір) по суті; 5) зміст 

посередництва складають два компоненти: переговори сторін і діяльність медіатора; 

6) відсутність правової регламентації процедури медіації; 7) наявність медіаційної 

угоди та неможливість примусового її виконання без звернення до компетентних 

органів; 8) результати медіації повинні задовольняти інтереси кожної зі сторін; 

9) консенсуальний характер процедури, оскільки посередництво насамперед 

спрямоване на мирне врегулювання спору. 

Медіація – це особливим чином організована переговорна процедура  

підпорядкована певним правилам, яка являє собою сукупність стадій, що послідовно 

змінюють одна одну. Невід’ємним компонентом даної процедури являються її 
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учасники, тобто, сторони конфлікту (спору) та медіатор. Обов’язкова наявність 

медіатора з належним обсягом компетенції обумовлює одну з основних 

особливостей медіації як способу врегулювання конфлікту, оскільки за відсутності 

третьої незалежної та неупередженої сторони при урегулюванні конфлікту, можна 

говорити про переговори між сторонами, а не про примирення за сприяння 

медіатора. Водночас, якщо обсяг повноважень (компетенції) медіатора виходить за 

межі сприяння і така особа може приймати обов’язкове рішення для сторін, тоді це 

вже більше відповідає правовому статусу третейського судді (арбітра). 

Добровільність та бажання сторін конфлікту досягти згоди є ключовим моментом 

даної процедури. Сторони висувають та обговорюють варіанти вирішення 

конфлікту, намагаються дійти згоди щодо об’єктивних обставин, якими будуть 

керуватися при урегулюванні спору, а медіатор організовує та контролює процес 

переговорів, забезпечуючи кожній зі сторін можливість висловити свою точку зору 

та можливість бути почутим контрагентами. Для того, щоб домовленості, досягнуті 

під час медіації, дійсно були виконані сторонами після її завершення необхідно, щоб 

вони були не лише взаємоприйнятними, але й взаємовигідними, оскільки, якщо 

результати будуть задовольняти потреби та інтереси кожної зі сторін, то кожний з 

контрагентів буде зацікавлений у як найшвидшому виконанні домовленості і 

результатом буде вичерпання (урегулювання) конфлікту (спору).  

Важливим моментом є з’ясування питання про тотожність понять 

посередництво та медіація. Більшість вітчизняних та російських вчених не 

акцентують увагу на співвідношенні цих двох понять, а тому й ототожнюють. Це 

пояснюється, перш за все тим, що «медіація» є словом іноземного походження, а 

термін «посередництво» (рос. «посредничество») є його аналогом в українській та 

російській мовах. Так, з англійської мови медіація (mediation, mediating) 

перекладається як посередництво, втручання з метою примирення [7,с.646]. Тобто, в 

українській та російській мовах терміни «медіація» та «посередництво» вживаються 

у якості синонімів (як терміни з тотожним лексичним значенням). 
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Проте, на нашу думку, варто спробувати розмежувати поняття 

«посередництво» та «медіація». Таке розмежування буде сприяти більш повному та 

всебічному дослідженню сутності медіації та з’ясуванню її правового значення. 

Так, посередництво як форма урегулювання конфлікту відома ще з часів 

первісного ладу. Першими, хто став застосовувати методи примирення, були жреці 

та вожді. Вони зупиняли насильство, каліцтва, вбивства, які загрожували існуванню 

племені. Основною метою такої процедури було примирення сторін, а другорядною 

– відновлення справедливості. Вождь, старійшина племені виступав одночасно і 

посередником, і арбітром. Нейтральна третя особа могла нав’язати сторонам своє 

рішення [8,c.163]. Особливе місце серед посередників займали релігійні діячі. 

Вiдпoвiднo дo рaнньoхристиянськoї iдеoлoгiї гoлoвне зaвдaння цeркoвних судiв 

пoлягалo у схилeннi стoрiн дo миру, зaснoвaнoгo нa справедливості в її рeлiгiйнoмy 

рoзyмiннi. У Середньовіччі посередництво отримало законодавче закріплення, 

наприклад, в англійській компіляції XII століття відомої під назвою «Закони 

Генріха I» (Leges Henrici Primi). В цих компіляціях неодноразово підкреслювалась 

різниця між двома способами врегулювання спорів: угодою та миром, і законом та 

судовим рішенням. У судах багатьох європeйських дeржaв (включаючи Англію) в 

XII-XIV стoрiччi регулярнo прoвoдилися тaк звaнi «dies amori» (днi примирeння). Ці 

дні суди повністю присвячували вжиттю заходів щодо примирення сторін. Така 

практика, будучи в цілому позитивною для сторін, також нерідко призводила до 

примусового посередництва [9,c.47-51]. У той самий період відбувалося 

становлення традиції врегулювання торговельних спорів шляхом посередництва. В 

європейських країнах у ХІ-ХІІ сторіччі спостерігався істотний розвиток торгівлі. 

Вироблення правил торгівлі та вирішення спорів відбувалося на ярмарках у великих 

торговельних центрах (у Генуї, Ліоні, Шампані). Самі комерсанти виступали в 

якості арбітрів та посередників при врегулюванні торговельних спорів. На подальшу 

історію розвитку посередництва вплинула Велика французька революція. 

Поширення ідей про природне право викликало нову хвилю інтересу до примирних 

процедур і спонукало законодавців багатьох країн у процесуальних законах 

закріпити процедури примирення. У середньовічній Франції примирні процедури, в 
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тому числі посередництво, були головним способом врегулювання спорів. 

Процедура була повністю усною. У ролі пoсередникiв могли виступати 

прeдстaвники духoвeнствa (у селах - пaрaфiяльнi свящeники), двoряни, нoтaблi. 

Особливість примирного провадження у процесуальному законодавству Франції 

XVIII-XIX сторіччя полягала в тому, що воно носило обов’язковий характер, так як 

справа могла розглядатися в суді лише після того, як відповідач був викликаний до 

мирового судді для схиляння до укладення миру. Інша особливість полягала в тому, 

що спеціальним посередником був мировий суддя як у справах, що підсудні 

загальним судовим органам, так і у справах, що підсудні мировим суддям [10,c.39]. 

Тобто, посередництво як історично перша форма урегулювання конфлікту 

мала певні недоліки з позиції сучасності, а саме те, що посередники в силу своїх 

повноважень, статусу який вони займали у суспільстві могли схилити сторони 

конфлікту до примирення та нав’язати свої рішення. Хоча, першочерговою метою 

посередництва і було урегулювання конфлікту, примирення сторін, проте, таке 

примирення не завжди було взаємовигідним. 

Медіація в її сучасному розумінні стала формуватися та розвиватися у другій 

половині XX сторіччя, перш за все, у країнах англо-американської правової сім’ї –

Австралії, Великобританії, США, після чого почала поширюватися і в Європі. В 

основі сучасної концепції медіації лежить «гарвардський метод» ведення 

переговорів, розроблений та запропонований американськими професорами 

Р. Фішером та У. Юри [11; 12]. Суть даного методу зводиться до того, що 

«принципові переговори» протиставляються «позиційним торгам» як більш 

ефективні, оскільки при урегулюванні спору сторони вирішують спільну проблему, 

керуючись, з одного боку, об’єктивними стандартами, а з іншого – власними 

інтересами та дійсними потребами. Базовим завданням «принципових переговорів» 

є створення конструктивної атмосфери для переговорів, тобто, обов’язковим є 

врахування людського фактору. За «гарвардським методом» технологія вирішення 

конфлікту використовує три стратегії пошуку можливої угоди: по-перше, через 

задоволення інтересів (концентрується на інтересах, а не на позиціях); по-друге, 

через об’єктивні критерії та принципи (наполягає на використанні об’єктивних 



17 
 

критеріїв); по-третє, через порівняння варіантів (пошук, вивчення, пропонування, 

співставлення різних варіантів, проте, обрання єдиного оптимального варіанту). 

Медіація у її класичному розумінні використовує «гарвардський метод» як 

основоположний. 

Розмежовуючи поняття «посередництво» та «медіація», слід приділити увагу 

позиції Д.Л. Давиденка щодо виділення додаткової ознаки медіації, а саме 

професіоналізму медіатора, в силу якої медіація відрізняється від інших видів 

посередництва [13,c.49-50]. Наявність у медіаторів спеціальних професійних знань 

та умінь є важливою складовою вдалого, ефективного урегулювання конфлікту. 

Саме від медіатора залежить організація процедури медіації. Він збирає та 

відтворює інформацію, розділяє та узагальнює її, визначає перспективи  розвитку, 

створює відповідну атмосферу, забезпечує рівну можливість для сторін висловити 

свої позиції, очікування, а також бути почутими протилежною стороною. Медіатор 

зобов’язаний володіти професійною етикою, авторитетом, харизмою, а також 

навичками психологічного маніпулювання. Якщо медіатор не володіє медіативною 

технікою та прийомами на належному рівні, то навряд він зможе сприяти 

урегулюванню конфлікту та досягненню угоди, яка була б взаємоприйнятною та 

взаємовигідною для обох сторін. Про те, що особа, яка була обрана сторонами в 

якості медіатора, повинна володіти медіативною технікою, а також підвищувати 

свою професійну кваліфікацію, удосконалювати свої знання та уміння згадується у 

Європейському кодексі поведінки медіаторів від 2 липня 2004 року (далі – 

Європейський кодекс поведінки медіаторів) (п.1.1.) [14] та Зеленій книзі про 

альтернативні способи вирішення спорів в цивільному та комерційному праві від 

19 квітня 2002 року (COM (2002) 196) (далі – Зелена книга про альтернативні 

способи вирішення спорів в цивільному та комерційному праві) (п.п. 89-91) 

[15,с.33]. Тобто, підтримуючи позицію Д.Л. Давиденка ми вважаємо, що, якщо мова 

йде про медіацію, то її характерною рисою є здійснення даної процедури на 

професійній основі. При цьому, необхідно зазначити, що професійність медіатора 

має бути підтверджена відповідним документом (наприклад, сертифікатом про 

проходження підготовки медіатора). 
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Проте, процедура урегулювання конфлікту між сторонами може 

здійснюватися і особою, яка не має спеціальної підготовки, однак володіє природнім 

хистом до цього. У цьому випадку варто вести мову про посередництво, однак не 

медіацію. Крім того, у випадку, якщо особа, яка діє як медіатор, володіє медіатиною 

технікою та прийомами на належному рівні, проте, не має відповідного документа, 

який свідчить про проходження нею професійної підготовки як медіатора, також 

варто вести мову про посередництво, а не медіацію. 

Таким чином, з аналізу вище викладеного можна дійти висновку, що поняття 

«посередництво» та «медіація» не є тотожними. Розмежування даних понять 

можливо здійснювати у двох аспектах, а саме:  

 історичному аспекті (залежно від часу формування і статусу посередника): 

посередництво – це історично перша форма урегулювання конфлікту між 

протилежними сторонами, за якої посередник в силу своїх повноважень, статусу, 

який він займав у суспільстві міг схилити сторони конфлікту до примирення та 

нав’язати свої рішення з метою відновлення миру;  

медіація – це сучасна форма урегулювання конфлікту між протилежними 

сторонами за сприянням медіатора, який виступає у ролі незалежної, нейтральної 

третьої сторони, керуючись, з одного боку, об’єктивними стандартами, а з іншого 

- інтересами і дійсними потребами сторін спору; 

 професійному аспекті (залежно від володіння медіатором медіативною технікою 

на професійному рівні): посередництво – це процедура під час якої сторони за 

сприянням посередника намагаються відшукати взаємоприйнятний та 

взаємовигідний варіант вирішення конфлікту; медіація – це процедура, під час 

якої сторони за сприянням медіатора, який діє на професійній основі, 

намагаються відшукати взаємоприйнятний та взаємовигідний варіант вирішення 

конфлікту. Тобто, в даному аспекті посередництво варто розглядати як загальне 

широке поняття, а медіацію як конкретне вузьке. 

Разом з тим, варто звернути увагу, на той факт, що адвокат, який надає 

послуги з медіації в якості медіатора, не завжди діє на професійній основі. Тобто, 

адвокат-медіатор не завжди має відповідний документ, який свідчить про 
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проходження ним професійної підготовки як медіатора. Саме тому, в даному 

дисертаційному дослідженні під адвокатом-медіатором, ми маємо на увазі як 

адвоката, який надає послуги з медіації у якості медіатора на професійній основі (за 

наявності відповідного документа, який свідчить про проходження ним професійної 

підготовки як медіатора), так і адвоката, який надає послуги з медіації у якості 

медіатора без спеціальної підготовки (за відсутності відповідного документа, який 

свідчить про проходження ним професійної підготовки як медіатора). Таким чином, 

відбувається поєднання критеріїв (професійність – не професійність), які лягли в 

основу розмежування поняття «медіація» та «посередництво». Отже, попри те, що 

нам вдалося розмежувати поняття медіації та посередництва, в межах даного 

дисертаційного дослідження ці поняття будуть використовуватися як тотожні. 

Таким чином, беручи за основу викладене вище, можливо сформулювати 

авторське визначення поняття «медіація», а саме медіація – це процедура, під час 

якої сторони, за сприянням незалежного та неупередженого медіатора, намагаються 

відшукати консенсусний варіант вирішення правового спору шляхом мирних 

переговорів, які можуть бути завершені досягненням взаємовигідної та 

взаємоприйнятної домовленості. 

У дослідженнях наводиться досить велика кількість класифікацій видів 

медіації на підставі різних критеріїв. Розглянемо деякі з них. Так, залежно від 

порядку застосування медіації сторонами, можна виділити наступні види медіації: 

1) добровільна медіація та 2) обов’язкова медіація; залежно від того, на постійній 

основі медіатор виконує свої функції чи тільки в межах окремої медіаційної 

процедури, виокремлють: 1) професійну медіацію та 2) медіацію ad hoc; залежно від 

наслідків можна виділити: 1) сприяючу (facilitative) медіацію, яка спрямована на 

швидке прийняття рішення, що опосередковано впливає на покращення стосунків 

між сторонами, та 2) трансформативну (transformative) медіацію, завдяки якій 

вдається досягти відновлення, покращення та продовження стосунків між 

сторонами; в залежності від етапу розвитку спору Ю.Д. Притика розрізняє: 

1) комерційне посередництво, яке здійснюється незалежними посередниками до 

звернення учасників спору до державних судових органів (в свою чергу комерційне 
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посередництво поділяється на міжнародне і внутрішнє) та 2) посередництво в межах 

державної судової процедури як різновид судової правозастосовчої діяльності 

[4,c.52]; в залежності від категорії спору можна виділити медіацію з економічних 

спорів, сімейну медіацію, медіацію у спорах, що виникають з інших цивільних 

правовідносин, медіацію у спорах, що виникають з трудових і пов’язаних з ними 

правовідносин, медіацію в кримінальних, адміністративних, в тому числі 

податкових та іншим публічно правових спорів; залежно від цілей медіації Л. Боуль 

та М. Несік виокремлюють такі типи: 1) оглядова медіація (scoping mediation), 

метою якої є визначення предмета спору та більш чітке й адекватне визначення меж 

конфлікту, 2) медіація врегулювання конфлікту (dispute settlement mediation) – 

проводиться з метою врегулювання спору та досягнення взаємовигідної угоди, 

3) медіація стримування конфлікту (conflict containment mediation) – проводиться з 

метою вироблення правил поведінки, які в свою чергу роблять можливим 

подальший діалог сторін з приводу остаточного вирішення конфлікту тим чи іншим 

способом, 4) медіація укладення договорів (transactional mediation) – націлена на 

формування однозначного розуміння позицій та інтересів майбутніх партнерів, 

5) медіація вироблення політичного рішення (policy-making mediation) – 

застосовується з метою вироблення політичних рішень з урахуванням інтересів 

громадськості, 6) превентивна медіація (preventative mediation), метою якої є 

попередження конфлікту [16,c.9-13]. 

Сутність медіації визначається за допомогою її принципів. Для отримання 

найбільш повного розуміння медіації як одного з альтернативних способів 

врегулювання конфліктів, вважаємо за необхідне визначити її принципи. 

У літературі, присвяченій проблемам медіації, вказуються найрізноманітніші 

принципи медіації. Як правило, виділяються чотири основні принципи медіації: 

1) принцип добровільності, 2) принцип нейтральності або неупередженості 

медіатора, 3) принцип рівноправності сторін, 4) принцип конфіденційності [17,с.30-

31; 18,с.51-58; 19,с.62 та ін.].  

Крім того, науковці виділяють й інші принципи, на підставі яких здійснюється 

медіаційна діяльність.  
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Наприклад, у Європейському кодексі поведінки медіаторів [14] зазначаються 

принципи компетентності медіатора, незалежності та неупередженості медіатора, 

справедливості, конфіденційності.  

Д.Л. Давиденко, крім перерахованих вище, також до принципів медіації 

відносить повний контроль сторін над результатами процедури, неконфронтаційний 

характер переговорів, велике коло можливих взаємоприйнятних рішень 

спору [20,c.42-47]. 

Т.А. Цувіна до основних принципів проведення медіаційної процедури 

відносить доступність, добровільність, рівноправність сторін, конфіденційність, 

незалежність та неупередженість медіатора [6,с.1313]. 

Г.В. Севастьянов, розвиваючи концепцію приватного процесуального права, 

до основоположних засад альтернативного вирішення спорів (АВС) відносить 

принципи довіри, дозвільної спрямованості регулювання відносин у сфері АВС, 

свободи вибору і укладення угоди про застосування способу АВС на основі 

взаємного волевиявлення сторін, конфіденційності, диспозитивності, процесуальної 

рівності сторін, сприяння сторін вирішенню спору та/або врегулюванню конфлікту. 

При цьому, автор виділяє принципи, що підкреслюють якісну специфіку окремих 

способів АВС. Зокрема, для процедур, заснованих на досягненні компромісу 

(посередництво), такими є: рівноправність сторін і осіб, які сприяють досягненню 

угоди, примирення сторін та інші [21,с.394-397]. 

І.В. Решетникова зазначає, що розвиток медіації має відповідати принципам 

названого інституту, а саме: добровільності, конфіденційності, рівності сторін, 

нейтральності посередника, відплатності посередництва (в основі звернення до 

посередника лежить угода сторін, відповідно, оплата послуг посередника 

здійснюється також на договірній основі) [22,c.99]. 

Заслуговує на увагу підхід І.С. Калашникової до принципів медіації. 

Науковець виділяє дві групи принципів залежно від їх функціонального 

призначення, а саме: 1) організаційні принципи, тобто принципи, що 

характеризують особливості організації проведення медіації та статус її учасників 

(до даної групи належать принцип добровільності та принцип нейтральності 
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медіатора); 2) процедурні принципи, тобто принципи, які характеризують порядок 

проведення медіації (до даної групи належать принципи конфіденційності, 

самостійності, співпраці та рівноправності сторін) [23,c.27]. 

Деякі автори виділяють й інші принципи медіації, зокрема: відповідальності 

сторін, транспарентності процедури медіації [24,с.154-55], етичності, прозорості, 

інформативності [25,с.70], неформальності, безпосередньої участі сторін, 

спрямованості на особистість, спрямованості на збереження відносин, креативності, 

спрямованості в майбутнє, законності, керівної ролі посередника в примирній 

процедурі  [26,c.372]. 

Ми вважаємо, що окрім запропонованих науковцями та законодавцями 

принципів медіації, варто виділяти такий принцип медіації як принцип ведення 

переговорів на основі об’єктивних критеріїв. Суть даного принципу зводиться до 

того, що під час переговорів сторони, перш за все, мають оперувати об’єктивними 

критеріями, тобто нормами розумності та справедливості, ефективності, науковими 

критеріями, встановленими стандартами, ринковою вартістю, традиціями та 

звичаями, рішеннями суду, нормами моралі тощо, а не погрозами та моральним 

тиском. Звернення до попереднього досвіду та практики у схожих ситуаціях також є 

об’єктивним критерієм, який допомагає виробити розумні угоди на дружній та 

ефективній основі. Якщо домовленість за результатами медіації буде ґрунтуватися 

та підтверджувати практику, яка існує у цій сфері, то зменшується ризик того, що 

будь-хто з учасників переговорів відчує, що з ним вчинили несправедливо, і спробує 

відмовитися від домовленості. 

Постійне прагнення домінувати над іншою стороною створює загрозу для 

існування майбутніх відносин (ділових, дружніх, сімейних тощо), а переговори на 

основі об’єктивних критеріїв захищають їх. Тобто, створюють умови для того, щоб 

відносини сторін не припинилися і не зазнали негативного впливу від конфлікту 

(правового спору). Набагато ефективніше вести переговори та сприяти в 

урегулювання конфлікту, за умови обговорення об’єктивних критеріїв з метою 

врегулювання проблеми, замість того, щоб намагатися змусити один одного 

відступити чи поступитися. Крім того, досягнення угоди шляхом обговорення 



23 
 

об’єктивних критеріїв знижує кількість зобов’язань, які необхідно прийняти, а потім 

відмовлятися від них по мірі просування до досягнення домовленості (консенсусу). 

Об’єктивні критерії виробляються безпосередньо сторонами на підготовчому 

етапі медіації. Варто пам’ятати, що ведення переговорів на основі об’єктивних 

критеріїв, зовсім не означає, що сторона має наполягати виключно на тих критеріях, 

які висунула саме вона, оскільки те, що вважає справедливим одна сторона, інша 

сторона може оцінити як несправедливе, і навпаки. Тобто, навіть при вироблені 

об’єктивних критеріїв важливим є перетворення переговорів у спільний пошук, що 

можливо лише у випадку, якщо сторони здатні до співпраці та відкриті для доводів 

контрагента. В свою чергу, медіатор, який повно, всебічно та об’єктивно розібрався 

у суті конфлікту, може самостійно запропонувати сторонам об’єктивні критерії, 

прийнятні в певній ситуації. 

Для того, щоб принцип ведення переговорів на основі об’єктивних критеріїв 

був реалізований, необхідно дотримуватися двох обов’язкових умов у їх сукупності, 

а саме: 1) об’єктивний критерій повинен бути законним та практичним. Для того, 

щоб укласти угоду, яка задовольнить інтереси усіх сторін, об’єктивний критерій 

повинен відображати фактичні обставини справи, він не повинен залежати від 

бажань та волі сторін; 2) об’єктивний критерій повинен бути прийнятним та 

допустимим для кожної зі сторін. Так, одним із способів з’ясувати, чи є 

запропонований критерій справедливим і незалежним від бажання кожної зі сторін, 

– це перевірити його на можливість взаємного використання сторонами. 

Дослідивши різні підходи до виділення принципів медіації стає очевидним, що 

принципи медіації за своєю сутністю є узагальненим відображенням об’єктивних 

закономірностей розвитку медіації як соціального та правового явища. Принципи 

медіації є загальнообов’язковими вихідними нормативно-юридичними 

положеннями. Вони характеризуються універсальністю, загальною значимістю та 

імперативністю. Принципи медіації діють у системі, а не окремо один від одного. 

Дані принципи є взаємообумовленими та взаємопов’язаними. 

Значення принципів медіації полягає в тому, що вони здійснюють 

регулятивний вплив на поведінку учасників процедури медіації та визначають 
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загальну спрямованість правового регулювання правовідносин, які виникають у 

зв’язку з організацією та проведенням медіації. Принципи медіації забезпечують 

суттєвий, стійкий, регулятивний правовий зв’язок між різними нормами права, які 

регулюють медіацію та іншими нормативними приписами, слугують основним 

засобом для орієнтиру в правотворчості, систематизації, інтерпретації та реалізації 

правових норм у сфері медіації. Принципи медіації виступають критерієм 

правомірності поведінки та діяльності учасників медіації (сторін конфлікту та 

медіатора). 

Таким чином, на нашу думку, систему принципів медіації слід розглядати 

як сукупність у взаємодії, взаємообумовленості та взаємозв’язку усіх 

загальнообов’язкових вихідних нормативно-юридичних положень, що відрізняються 

універсальністю, загальною значимістю та імперативністю,  визначають сутність та 

зміст інституту медіації, його природу, методи (прийоми) досягнення цілей та 

завдань медіації і виступають критерієм правомірності поведінки та діяльності 

учасників медіації (сторін конфлікту та медіатора). 

Системний аналіз принципів забезпечує більш глибоке розуміння 

особливостей організації та проведення процедури медіації, її відмінності від інших 

способів врегулювання і вирішення спорів, а також перспектив і обмежень 

інтегрування процедури медіації в діяльність юрисдикційних органів. Класифікація 

принципів медіації дозволяє систематизувати принципи медіації, визначити їх 

взаємозв’язок і взаємозалежність. Під класифікацією принципів розуміється поділ їх 

складу на окремі групи за певним критерієм. 

Ми вважаємо, що поділ принципів медіації можливо здійснити за наступними 

критеріями класифікації, а саме: 

- за джерелом закріплення можна виділити принципи закріплені в міжнародних 

нормативно-правових актах, принципи закріплені у національних нормативно-

правових актах та принципи закріплені на рівні правової доктрин; 

- за формою закріплення принципи медіації можна поділити на легалізовані, тобто 

закріплені в нормативно-правових актах (наприклад, принципи компетентності 

медіатора, незалежності та неупередженості медіатора, справедливості, 
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конфіденційності – визначені у Європейському кодексі поведінки медіаторів [14]; 

добровільності, конфіденційності, співпраці та рівноправності сторін, 

неупередженості та незалежності медіатора – стаття 3  Федерального закону 

Російської Федерації від 27 липня 2010 року № 193-ФЗ «Про альтернативну 

процедуру врегулювання спорів за участю посередника (процедуру медіації)» 

[27]), виведені зі змісту і сенсу нормативно-правових актів (наприклад, 

процедурної гнучкості, правомочності сторін, повний контроль сторін над 

результатами процедури  тощо) та сформульовані юридичною практикою 

(наприклад, принцип ведення переговорів на основі об’єктивних критеріїв, 

відплатності посередництва, спрямованості на збереження відносин тощо); 

- за об’єктом регулювання розрізняють організаційні принципи – ті, що 

характеризують особливості організації проведення медіації та статус її 

учасників (добровільність і нейтральність медіатора, відплатності посередництва, 

компетентності медіатора) та функціональні – принципи, що визначають 

порядок, процедуру проведення медіації (принципи конфіденційності, 

самостійності, співпраці та рівноправності сторін, справедливості, ведення 

переговорів на основі об’єктивних критеріїв). 

Проте, не варто забувати, що наведена класифікація принципів має умовний 

характер. 

Проведене вище дослідження здебільшого стосується медіації у контексті 

цивільного та господарського процесу. Разом з тим,  медіація набула широкого 

використання і в межах кримінального процесу. При цьому, у кримінальному 

процесі медіація, як форма відновного правосуддя, має певну специфіку у 

порівнянні з медіацією у цивільному та господарському процесах. Тому, з метою 

повного та всебічного дослідження медіації як правового явища видається важливим 

з’ясувати сутність медіації у контексті кримінального процесу.  

У кримінальному процесі медіація є найбільш поширеною формою  

відновного правосуддя. Відновне правосуддя свій початок бере з сімдесятих років 

XX сторіччя. Англійський дослідник Г. Мастерс зазначає, що першу спробу 

застосування відновного правосуддя було зроблено в Канаді в 1974 році, коли за 
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фактом скоєння вандалізму представник громадської організації запропонував судді, 

щоб правопорушники зустрілися з 22 потерпілими та обговорили можливості щодо 

того, як відшкодувати заподіяні злочином наслідки. В результаті проведеної зустрічі 

правопорушники та потерпілі домовились про те, яким чином компенсувати втрати 

потерпілих [28,с.12]. 

У подальшому результатом перших успіхів використання цього підходу стала 

організація у 1975 році у містечку Китченері, Онтраріо «Проекту з примирення між 

потерпілими та правопорушниками» з метою поширення цієї практики 

систематично, зокрема, у справах, що стосуються замаху та нанесення шкоди у 

випадках майнових злочинів [29,с.108-109]. Потерпілі та правопорушники отримали 

можливість зустрітися один з одним, відновити стосунки та досягти примирення. 

Водночас, були і випадки, коли примирення не вдавалося. У подальшому було 

створено програми медіації між потерпілими та правопорушниками, які здебільшого 

були спрямовані на сам процес медіації, а не на примирення. Такі ініціативи 

поширилися в Канаді та США. У Європі програми відновного правосуддя почали 

впроваджувати на початку вісімдесятих років ХХ сторіччя у Австрії та Норвегії. 

Втім, таке впровадження відбувалося без зв’язку з програмами, що 

використовувались у Північній Америці. Водночас, саме північноамериканські 

програми істотно вплинули на розвиток відновного правосуддя в Англії та 

Уельсі [30,с.2]. 

Власне кажучи, у словосполученні «відновне правосуддя» (restorative justice) 

англійське слово «justice» є двозначним. З одного боку, «justice» означає правосуддя 

– законодавчу та судову систему, яка застосовує закон по відношенню до 

правопорушника. З іншого боку, «justice» також означає «справедливість», а це 

значення охоплює більш широкий спектр людських взаємин: подолання 

розбіжностей шляхом їх обговорень при особистій зустрічі та пошук взаємно 

вигідного рішення [31,с.7]. 

Впродовж декількох останніх десятиліть відбувається розвиток у розумінні 

визначення терміну відновного правосуддя та його суті, у якому знайшли 

відображені погляди практиків та теоретиків. Проте, на теоретичному рівні досі 
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відсутня єдність підходів щодо розуміння суті відновного правосуддя. У літературі, 

зокрема праці В.В. Землянської [28,с.18], зустрічаються три основні підходи до 

визначення відновного правосуддя, а саме: 

– «холістичний» («пуристичний») підхід до відновного правосуддя, який 

передбачає рівноцінну концентрацію уваги на потребах жертви, правопорушника, і 

громади, а також одночасного задоволення усіх цих потреб (прихильником даного 

підходу є Пол МакКолд [32,с.401]); 

– «максималістський» підхід до відновного правосуддя. Представники даного 

підходу Гордон Бейземор та Лоуд Волгрейв визначають відновне правосуддя як 

кожну дію, орієнтовану на встановлення справедливості шляхом залагодження 

спричиненої злочином шкоди [33,с.48]; 

– «канадійський» підхід до відновного правосуддя. За таким підходом 

відновне правосуддя – це добровільна відповідь на злочинну поведінку, що 

ґрунтується на залученні громади, і яка спрямована на те, щоб зібрати разом 

жертву, правопорушника та громаду задля того, аби залагодити шкоду, 

спричинену кримінальною поведінкою (представники: Дж. Латімер,  С. Доуден, 

Д. Муіссе [34,с.10]). 

Одним із найбільш вживаних визначень відновного правосуддя є 

запропоноване Т. Маршаллом розуміння відновного правосуддя як процесу, за 

допомогою якого сторони, втягнуті у злочин, спільно вирішують як поводитись з 

його наслідками та які висновки зробити на майбутнє [35,с.5]. 

Британський Консорціумом по відновному правосуддю (Restorative Justice 

Consortium) у 1998 році запропонував відновне правосуддя розглядати як таке, що 

спрямоване на гармонізацію інтересів потерпілих і місцевої спільноти з майбутньою 

реінтеграцією правопорушника в суспільство, шляхом ефективної участі всіх сторін 

процесу правосуддя [36,с.21].  

Англійський вчений Е. Ешуорт виділяє «парадигму покарання» та «відновну 

парадигму», суть останньої полягає в тому, що завданням кримінальної юстиції 

повинно бути не покарання винного, а відновлення права особи, що постраждала від 

злочину [37,с.579]. 
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Відновне правосуддя базується на прагненні збалансувати інтереси 

потерпілого та громади з потребою інтеграції правопорушника у суспільство. Воно 

спрямоване на відновлення потерпілого та надання можливості усім залученим 

сторонам до процесу здійснення правосуддя брати в ньому активну участь [38,с.103-

104].  

Концепція відновної юстиції може розглядатися як комплементарна 

концепція, покликана доповнити та удосконалити сучасне кримінальне судочинство, 

оскільки вона передбачає досягнення цілей, які не завжди успішно реалізуються в 

рамках традиційного кримінального процесу, а саме: 1) відновлення суспільних 

відносин, порушених протиправним діянням; 2) засудження протиправних вчинків і 

виховання поваги до загальноприйнятих моральних норм і цінностей; 3) допомога і 

підтримка осіб, яким протиправним діянням заподіяно шкоду, задоволення їх 

інтересів і потреб; 4) сприяння особі, яка вчинила протиправне діяння, в 

усвідомленні його наслідків і в прийнятті на себе відповідальності за них; 

5) виявлення відновного ефекту покарання; 6) реінтеграція осіб, які вчинили 

протиправне діяння, в суспільство та запобігання рецидиву; 7) виявлення причин 

злочинності [39]. 

Сутність Програм з примирення жертв і злочинців (Тhe Victim Offender 

Reconciliation Program) полягає в організації зустрічей між потерпілим і злочинцем 

«обличчям до обличчя» у справах, які надійшли у провадження кримінального суду, 

і лише в тих випадках, коли обвинувачений визнав факт вчиненого ним 

правопорушення. У ході цих зустрічей акцент ставиться на трьох елементах: фактах, 

почуттях і угодах. Підготовка та проведення зустрічі здійснюється спеціальним 

посередником [40,с.79]. 

Відповідно до Основоположного рішення Ради Європейського союзу від 15 

березня 2001 року (2001/220/JHA) «Про місце жертв у кримінальному судочинстві», 

зокрема, у пункті (e) статті 1, медіація в кримінальних справах визначається як 

пошук, до або під час кримінального судочинства, прийнятного рішення між 

жертвою та правопорушником за посередництва компетентної особи [41,c.2]. 
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О.В. Перепадя пропонує розглядати примирення (медіація) як досягнутий мир 

між особою, що вчинила злочин, та потерпілим, тобто акт відновленого 

безконфліктного стану між цими особами [42,с.8-9]. 

А.М. Ященко під примиренням розуміє належним чином оформлену письмову 

угоду, юридичний зміст якої полягає у засвідченні того, що винний відшкодував 

завдані ним збитки або усунув заподіяну шкоду, а потерпіла особа висловила своє 

задоволення вжитими щодо неї заходами і дала згоду на звільнення першого від 

кримінальної відповідальності або на настання іншого кримінально-правового 

наслідку [43,с.7]. 

Н.В. Нестор поняття «медіація у кримінальному процесі» тлумачить як 

позасудову процедуру вирішення конфлікту з метою примирення потерпілого та 

підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, відновлення 

порушених правовідносин в суспільстві, яка досягається шляхом проведення 

переговорів з дотриманням принципів добровільності, самовизначення і 

конфіденційності за участю нейтральної та неупередженої третьої сторони 

(медіатора), внаслідок чого потерпілий отримує можливість виявити своє ставлення 

до кримінального правопорушення та його наслідків, підозрюваний, обвинувачений 

(підсудний) чи засуджений – прийняти на себе зобов’язання щодо відшкодування 

заподіяної шкоди, усунення негативних наслідків вчиненого кримінального 

правопорушення та здійснення інших дій, не пов’язаних із відшкодуванням шкоди 

(дії майнового або немайнового характеру, за винятком тих, що не відповідають 

інтересам суспільства або порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших 

осіб) на користь потерпілого [44,c.9].  

Більше того, Н.В. Нестор пропонує відокремлювати термін «медіація» від 

терміну «примирення». Під терміном «примирення в кримінальному процесі» автор 

розуміє позитивний результат проведеної медіації, що має відповідні правові 

наслідки для сторін медіації та для досягнення якого необхідна участь третьої 

сторони (медіатора). Таким чином, основна відмінність між терміном «медіація» та 

терміном «примирення» у кримінальному процесі полягає у тому, що саме медіація 
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являє собою механізм реалізації права сторін на примирення, яке, у свою чергу, є 

позитивним результатом проведеної медіації [44,c.11,9]. 

Призначення медіації в кримінальних справах полягає у виконанні таких  

завдань: забезпечення «відновного способу» вирішення конфліктів шляхом 

залучення потерпілого та правопорушника до активної участі в процесі 

відшкодування заподіяної злочином шкоди; надання можливості учасникам 

кримінальної ситуації обговорити правопорушення, отримати відповіді на свої 

запитання, виразити свої почуття та набути відчуття вирішення ситуації; надати їм 

можливість розробити взаємоприйнятний план щодо відшкодування заподіяної  

злочином шкоди  [45,с.13]. 

З’ясувавши на підставі системного аналізу сутність медіації як правового 

явища, видається за можливе виявити переваги та недоліки медіації як способу 

урегулювання конфлікту (спору).  

Безсумнівною перевагою медіації є можливість сторін конфлікту самостійно 

припинити існуючі між ними розбіжності шляхом досягнення угоди про 

врегулювання спору на взаємовигідних та взаємоприйнятних умовах. Виявлення 

справжніх причин конфлікту та узгодження інтересів є ключовими факторами. В 

більшості випадків такі фактори дозволяють сторонам не просто врегулювати спір, 

але й вирішити протиріччя, що лежать в основі спору. Тобто, фактично конфліктне 

протистояння припиняється, що видається доволі цінним. Отже, цілком 

закономірним підсумком використання медіації є локалізація і припинення 

правового спору. В свою чергу, судовий або арбітражний розгляд, навпаки, нерідко 

призводить до того, що при формальному вирішенні правового спору конфліктні 

протиріччя зберігаються або припиняються не повністю. 

Поліпшення відносин сторін позитивно впливає на їх подальшу взаємодію, 

дозволяє запобігти виникненню нових конфліктних ситуацій, а також сприяє 

стабілізації цивільного обороту і зниження загального рівня соціальної 

конфліктогенності і конфліктної напруженості. 

Варіативність медіації також є однією з її преваг, оскільки на відміну від 

судового та арбітражного рішення, яке охоплює тільки коло правових питань, 
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рішення затверджене медіативною угодою може передбачати вирішення більшої 

кількості проблем (моральних, соціальних, сімейних, дружніх тощо). 

Конфіденційність медіації є однією з основних її переваг у порівнянні з 

судовим процесом.  

Процедура медіації є відносно нетривалою у порівнянні з тривалістю судового 

розгляду. Це важлива перевага медіації, особливо в умовах сьогодення, коли суди 

перевантажені і розгляд справ затягується на місяці, а іноді й роки. 

Процедурна гнучкість медіації полягає як у можливості визначення найбільш 

підходящих умов і порядку розгляду спору, так і в можливості сторін у будь-який 

момент змінити раніше узгоджені процедурні правила та змінити характер взаємодії 

з урахуванням нових обставин, змін в позиціях і настроях, а також вже досягнутих 

результатів. У свою чергу, пропозиції медіатора щодо організації процедури і 

здійснення при її проведенні певних дій носять рекомендаційний характер і можуть 

бути як прийняті, так і відхилені сторонами. 

Медіаційна угода щодо урегулювання спору виконується добровільно значно 

частіше, ніж судове або арбітражне рішення, оскільки рішення щодо урегулювання 

конфлікту приймається на взаємовигідних та взаємоприйнятних засадах, жодна 

сторона не почувається ошуканою і зацікавлена у як найшвидшому виконані 

домовленості. Високий ступінь добровільного виконання укладених угод дозволяє 

сторонам уникнути додаткових витрат сил, часу і коштів супутніх участі в 

державному виконавчому провадженні. 

У більшості випадків, медіація є більш економною ніж судовий та 

арбітражний розгляд. Процедура медіації дозволяє заощадити на сплаті судового 

збору за подання позову, це має величезне значення при вирішенні комерційних 

спорів з великою позовної сумою або ж у випадку використання засобів 

забезпечення позову чи проведення різного роду експертиз тощо. Крім цього, 

економність медіації виражається ще й в економії часу та нервів сторін. 

Також, до переваг медіації варто віднести зменшення навантаження на суди та 

суддів, відсутність подальшого оскарження судових рішень і звернення до органів 

виконавчого провадження. 
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Як зазначає, професор Ю.Д. Притика, в порівнянні з іншими альтернативними 

способами вирішення спорів, перевагами медіації є те, що: 1) сторони безпосередньо 

беруть участь в процесі врегулювання спору; 2) посередник, як нейтральна третя 

особа, може розглянути спір об’єктивно і може допомогти сторонам у визначені 

способів вирішення, які вони, можливо, не застосували самостійно; 3) оскільки 

посередництво може бути застосовано на ранній стадії спору, врегулювання його 

може відбутися значно швидше ніж в третейському чи державному суді; 

4) скорочення витрат сторін відбувається за рахунок відсутності необхідності нести 

арбітражні та судові витрати; 5) збільшується можливість збереження партнерських 

стосунків між сторонами після розв’язання суперечки; 6) можливість вибору 

посередника; 7) ризик посередництва мінімальний, оскільки кожна сторона в будь-

який момент може відмовитися від процесу; 8) медіація відносно нетривала [4,с.52, 

64-65]. 

Цілком можна погодитися з думкою М.Н. Кузьміної, яка відзначає наступні 

переваги посередництва: можливість сторін усвідомити свої помилки (і помилки 

іншої сторони) у конфіденційних умовах на зустрічі посередника зі сторонами і при 

цьому зберегти власну гідність і повагу до іншої сторони; процедура посередництва 

набагато менш стресогенна (в порівнянні із судовими процедурами і третейським 

розглядом), а отже дозволяє сторонам відчувати певний психологічний комфорт; 

при процедурі посередництва сторони виробляють своє власне рішення; взаємини 

сторін не погіршуються або навіть стають більш довірчими; при ухваленні 

взаємовигідного рішення дуже мала ймовірність невиконання угоди або повернення 

до розгляду конфліктної ситуації [46,c.72]. 

Як слушно зазначає Е. Маст, медіація унікальна ще й тому, що вона 

стимулює учасників: взаємодіяти безпосередньо один з одним для розгляду спору як 

загальної проблеми, що потребує розв’язання і для пошуку різних варіантів 

рішення; ставитися з повагою один до одного і до протилежних позицій; 

фокусуватися більшою мірою на тому, що їм доведеться робити в майбутньому, ніж 

на тому, що відбувалося в минулому [47,c.36]. Більше того, під час медіації сторони 

мають можливість висловити свої почуття та відчуття, що в свою чергу дозволяє 
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зрозуміти сутність конфлікту, а отже шанс урегулювати його мирним шляхом 

зростає.  

Позитивом медіації також є відсутність корупційної складової під час 

проведення процедури медіації, оскільки сторони домовляються, виробляють та 

затверджують рішення самостійно з власної волі. 

Окрім переваг медіація має певні недоліки, зокрема, невиправдано високі 

витрати на посередництво. Цей фактор особливо важливий, коли витрати на судовий 

процес відносно невеликі. Сторони часто приходять на зустріч з медіатором разом з 

юристами, і робота медіатора оплачується обома сторонами, не дивлячись на 

досягнутий результат (хоча витрати на посередництво також можуть враховуватися 

судом при вирішенні питання про розподіл судових витрат після судового процесу). 

Оскільки результат посередництва неможливо передбачити з упевненістю, 

можливість сторони зажадати відшкодування витрат на невдале посередництво є 

істотним чинником, який повинен враховуватися. 

Предмет деяких спорів робить їх по суті неприйнятними для вирішення 

шляхом примирних процедур. Наприклад, у справах, де сторони хочуть, щоб суд 

вирішив питання правового характеру або дав тлумачення, яке буде істотним для 

подальших довгострокових контрактних відносин сторін. Іншими прикладами цієї 

категорії спорів можуть бути справи, в яких сторона хоче, щоб суд вирішив питання 

права, які виникають час від часу і встановлення прецеденту для сторін буде більш 

корисно. Крім того, процедура медіації майже завжди не є ефективною у справах із 

множинністю сторін та тих, що містять складні правові питання, особливо, коли це 

стосуються прав та обов’язків інших сторін. 

Все ж таки бачимо, що переваг у медіації значно більше ніж недоліків. 

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що будь-яка країна світу, яка шукає 

шляхи задоволення попиту суспільства на ефективну та неупереджену систему 

правосуддя, має створити повноцінний комплекс різноманітних процедур 

врегулювання спорів. Розвиток медіативного способу врегулювання спору сприяє 

підвищенню правової культури та правосвідомості в суспільстві. Медіація 

(посередництво) на сьогоднішній день є дуже важливою та актуальною не тільки 
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для системи правосуддя, а й для всього громадянського суспільства. Дане 

твердження підкріплюється результатами проведеного нами анкетування серед 

адвокатів. На запитання: «Чи є необхідним запровадження інституту медіації в 

Україні?», 250 адвокатів, що становить 100% опитаних, відповіли «так, оскільки 

медіація є дієвим, ефективним та прогресивним способом вирішення правових 

спорів». З них загальний стаж здійснення адвокатської діяльності до 5 років має 81 

особа (32,4%); від 5 до 10 років – 106 осіб (42,4%); від 10 до 20 років – 50 осіб (20%); 

від 20 до 30 років – 13 осіб (5,2 %). 

При цьому, 99 адвокатів (39,6%), з 250 опитаних, відповіли, що пріоритетною 

метою запровадження процедури медіації повинно бути досягнення результату, що 

влаштовує обидві сторони, збереження взаємовідносин між сторонами, економія 

часу і грошей сторін. 31 особа (12,4%) відповіла, що пріоритетною метою 

запровадження процедури медіації повинно бути зниження навантаження на судову 

систему. Разом з тим, 120 адвокатів (48%) відповіли, що обидві мети є 

рівноцінними. 

Таким чином, у зв’язку зі сказаним, вважаємо за необхідне ще раз наголосити 

на необхідності запровадження медіації у правову систему України. 

 

1.2. Правове регулювання медіації: міжнародний та національний досвід 

 

Посередництво застосовується в багатьох державах протягом багатьох століть. 

Однак, в кожній країні порядок проведення посередництва має свої національні 

особливості. Для того, щоб надати державам свободу у виборі порядку 

врегулювання посередництва, але при цьому «визначити» загальний курс 

нормативно-правового регулювання посередництва та зблизити законодавство 

різних держав в даній сфері, перевага була надана регулюванню посередництва 

нормами м’якого права. Як свідчить практика, держави неохоче зв’язують себе 

жорсткими юридичними зобов’язаннями. Чимала кількість прийнятих конвенцій 

десятиліттями не вступають в силу або діють в незначному колі держав. Навпаки, 

гармонізація як більш простий процес, що не зв’язує держави жорсткими 
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юридичними зобов’язаннями, виявляється більш бажаною і реально сприяє 

зближенню права [48,с.116]. 

Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 24 червня 

2002 року був прийнятий Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну 

погоджувальну процедуру (далі - Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну 

комерційну погоджувальну процедуру) [49]. Прийняття даного закону пов’язується 

з тим, що в багатьох державах почали приймати закони про погоджувальні 

процедури за участю посередника. Основним призначенням Типового закону 

ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру стало 

розширення використання примирних процедур та врегулювання на міжнародному 

рівні питань допустимості деяких доказів у подальшому судовому або арбітражному 

розгляді, визначення ролі посередника, закріплення процедури призначення 

посередників та принципів, які застосовуються до погоджувальних процедур, а 

також встановлення можливості приведення у виконання мирової угоди. Типовий 

закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру являє 

собою законодавчий текст, який рекомендується державам для включення його 

положень до власного національного права. Інкорпоруючи текст типових 

законодавчих положень у свою правову систему, держава може змінити чи 

виключити деякі положення. 

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну 

процедуру містить визначення, процесуальні норми і керівні принципи з 

відповідних питань; він виходить з важливості збереження контролю сторін над 

процедурами та їх результатом. Таким чином, у статті 1 визначається сфера 

застосування Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну 

погоджувальну процедуру і визначається погоджувальна процедура в цілому та 

порядок її міжнародного застосування зокрема. У статті 2 містяться орієнтири щодо 

тлумачення Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну 

погоджувальну процедуру. Стаття 3 прямо передбачає, що сторони можуть 

домовитися про зміну будь-якого з положень типового закону за деякими 

винятками. Правила, включені до статей 4-11, охоплюють процесуальні аспекти 
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погоджувальної процедури. В інших статтях типового закону, зокрема статтях 12-

14, розглядаються питання, які стосуються періоду після завершення 

погоджувальної процедури. Основне призначення статей 12-14 полягає в тому, щоб 

уникнути невизначеності, що виникає у зв’язку з відсутністю законодавчих 

положень, які регулюють подібні питання. 

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну 

процедуру має на меті, щоб примирні процедури зайняли центральне місце в 

інструментарії конфлікт-менеджменту. Положення даного закону можуть без 

істотних змін застосовуватися, не тільки для міжнародних правових спорів, а й для 

внутрішніх правових спорів. До цього прагнуть і Рада Європи, і Європейський 

Союз, які прийняли рекомендації про посередництво в різних категоріях спорів, 

таких як цивільні, сімейні, комерційні, адміністративні, за участю споживачів, у 

кримінальних справах. 

Протягом останніх років Рада Європи часто обговорювала питання, пов’язані з 

розвитком альтернативних способів вирішення спорів, особливо посередництва. 

Комітет міністрів Ради Європи, який є виконавчо-розпорядчим органом, обрав 

багатоплановий підхід до даної проблеми та схвалив наступні рекомендації 

державам-членам про посередництво: Рекомендація Rec(98)1 Комітету міністрів 

державам-членам Ради Європи щодо медіації в сімейних справах від 21 січня 1998 

року [50], Рекомендація Rec(99)19 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи 

щодо медіації у кримінальних справах від 15 вересня 1999 року [51], Рекомендація 

Rec(2001)9 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо альтернативного 

судового розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами – приватними 

особами від 5 вересня 2001 року [52] та Рекомендація Rec(2002)10 Комітету міністрів 

державам-членам Ради Європи щодо медіації в цивільних справах від 18 вересня 

2002 року [53]. 

Між тим, рекомендації Комітету міністрів містять тільки загальні принципи 

проведення посередництва та безпосередньо не стосуються питання процедури 

посередництва, а точніше говорять про неї в самій загальній формі, зокрема, те, що: 

посередник діє самостійно та незалежно від третіх осіб; він не має права нав’язувати 
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своєї думки сторонам; інформація, отримана в ході посередництва, є 

конфіденційною і може використовуватися лише у випадках передбачених угодою 

сторін або національним законом. Окремо зазначається, що сторонам має бути 

надано достатньо часу для врегулювання спору. Незважаючи на те, що в 

рекомендаціях міститься вказівка на те, що досягнута угода повинна мати письмову 

форму, можливість примусового виконання таких угоди не врегульовується. 

Враховуючи важливу роль примирних процедур, Комітет міністрів Ради 

Європи не обмежився прийняттям рекомендацій. Своєю Резолюцією Rec(2002)12 

від 18 вересня 2002 року [54]
 
Комітет міністрів заснував Європейську комісію з 

ефективності правосуддя [55] (далі - Комісія). Метою Комісії є поліпшення роботи 

органів правосуддя в державах-членах Ради Європи та розвиток використання 

засобів, які пропонуються Радою Європи в цих цілях. Комісія, незважаючи на те, що 

в цілому її діяльність спрямована на поліпшення роботи судових систем держав-

членів, також активно займається питаннями розвитку альтернативних способів 

вирішення спорів, в тому числі медіації. В 2006 році Комісією була створена Робоча 

група з посередництва, яка повинна сприяти більш ефективній реалізації 

рекомендацій Комітету міністрів, присвячених посередництву. 

Таким чином, на загальноєвропейському рівні, як і на міжнародному, 

гармонізація законодавства в країнах-учасницях Ради Європи з питань медіації 

ведеться шляхом прийняття рекомендаційних актів, що не мають обов’язкової сили. 

Мета забезпечення кращого доступу до правосуддя як частина політики 

Європейського Союзу, спрямованої на створення правового простору свободи, 

безпеки та справедливості, повинна включати в себе доступ як до судових, так і до 

позасудових способів вирішення спорів. На рівні Європейського Союзу останнім 

часом проводилась робота щодо прийняття єдиних принципів використання 

примирних процедур. Комісія Європейських Співтовариств в Зеленій книзі про 

альтернативні способи вирішення спорів в цивільному та комерційному праві 

зазначає, що зростання інтересу європейців до примирних процедур пов’язаний з 

трьома обставинами: 1) ділова спільнота усвідомила незамінну роль примирних 

процедур при врегулюванні повсякденних конфліктів; 2) багато держав-членів 
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включили положення щодо примирних процедурах в законодавство, 

санкціонувавши звичай, який формується; 3) нарешті, як не раз заявляли інститути 

ЄС, примирні процедури є одним з пріоритетів політики Європейського Союзу, 

який прагне забезпечити їх широке поширення і високий професіоналізм. Цей 

політичний пріоритет був спеціально затверджений в контексті інформаційного 

суспільства, де роль нової он-лайн послуги з вирішення спорів (ОВС) була визнана 

як одна з форм вирішення веб-транскордонних спорів [15,с.5].  

Останнім часом Європейський Союз приділяє велику увагу специфічній формі 

примирних процедур такій як врегулювання правових спорів за допомогою мережі 

Інтернет. Воно особливо актуально для електронної торгівлі. Європейське 

Співтовариство надає фінансову підтримку розвитку ініціатив щодо впровадження 

примирних процедур, які б проводилися за допомогою Інтернету, навчальних та 

дослідницьких програм у цій галузі, а також проектів з контролю за якістю товарів і 

послуг в електронній торгівлі. 

Комісія Європейських Співтовариств розробила правові гарантії дійсності 

договорів з питань проведення примирної процедури, укладених в електронній 

формі, тобто мирових угод, згода на укладення яких була досягнута сторонами в 

ході примирних процедур за допомогою Інтернету. 

Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 

року щодо певних правових аспектів сфери інформаційних послуг, зокрема, 

електронної комерції на Ринку Інтернет (Директива про електронну комерцію) [56]  

фактично встановлює, що держави-члени повинні дозволити електронну форму 

договорів (п.1 ст.9), а також законодавчо закріпити можливість проведення 

примирних процедур за допомогою електронних засобів зв’язку (ст.ст. 16-17). 

Керуючись рекомендаціями Зеленої книги про альтернативні способи 

вирішення спорів у цивільному та комерційному праві, 2 липня 2004 року Комісія 

прийняла Європейський кодекс поведінки медіаторів. У його розробці приймали 

участь організації та особи, які здійснюють посередництво, і всі ті, хто зацікавлені у 

розвитку посередництва в Європейському Союзі. У Європейському кодексі 

поведінки медіаторів викладені основні принципи, які можуть застосовуватися при 
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проведенні посередництва: незалежності, неупередженості, рівність сторін, 

конфіденційність. Європейський кодекс поведінки медіаторів приділяє особливу 

увагу вимогам до компетенції посередника і до оплати його послуг. Зазвичай, 

застосування даного кодексу посередником є додатковим підтвердженням якості 

примирної процедури. Процедурні правила, закріплені в ньому, спеціально 

розроблені для того, щоб гарантувати неупередженість третьої сторони, уточнення її 

ролі в процедурі, визначення граничного терміну, протягом якого має бути знайдено 

рішення, та укладено медіативну угоду. Таким чином, Європейський кодекс 

поведінки медіаторів може бути чудовим засобом поліпшення якості примирних 

процедур. 

Паралельно з підготовкою Європейського кодексу поведінки медіаторів йшла 

робота по розробці проекту Директиви про деякі аспекти посередництва у цивільних 

і комерційних спорах.  Директива 2008/52/ЕС про деякі аспекти посередництва у 

цивільних і комерційних спорах була прийнята 21 травня 2008 року [57] (далі – 

Директива 2008/52/ЕС про деякі аспекти посередництва у цивільних і комерційних 

спорах). Положення Директиви 2008/52/ЕС про деякі аспекти посередництва у 

цивільних і комерційних спорах стосуються виключно медіації у спорах 

міжнародного характеру, проте, немає ніяких перешкод для використання 

державами-членами ЄС таких положень стосовно процесу медіації на 

національному рівні. Положення Директиви регулюють: конфіденційність 

посередницької процедури та можливість участі посередника та інших осіб, які 

приймали участь в процедурі медіації в якості свідків в судовому процесі; 

можливість примусового виконання мирових угод, укладених в результаті 

проведення процедури медіації; призупинення перебігу строків позовної давності; 

схвалює проведення курсів з підвищення кваліфікації посередників і прийняття 

норм, що регулюють поведінку посередників для встановлення єдиної якості 

посередництва у всьому Європейського Союзі. 

Зелена книга про альтернативні способи вирішення спорів у цивільному та 

комерційному праві, Європейський кодекс поведінки медіаторів та Директива 

2008/52/ЕС про деякі аспекти посередництва у цивільних і комерційних спорах 
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разом являють частину роботи Європейського Співтовариства щодо створення 

свободи, безпеки та справедливості, а також поліпшення доступу до правосуддя. 

Саме робота Комісії, заохочує застосування медіації та інших примирних процедур, 

сприяє вирішенню спорів і допомагає уникнути конфліктів, витрат часу та фінансів, 

пов’язаних з судовим процесом в державному суді, і, таким чином, допомагає 

громадянам захищати свої права, свободи та законні інтереси. 

Крім того, на міжнародному рівні існують механізми саморегулювання 

посередництва, які реалізуються шляхом створення міжнародних організацій. 

Діяльність таких міжнародних організацій спрямована на уніфікацію та 

гармонізацію правил проведення транскордонної медіації. Як приклад можна 

привести діяльність Міжнародного інституту медіації [58], який був створений 

трьома провідними некомерційними організаціями з вирішення спорів: 

Нідерландським інститутом медіації (NMI), Сінгапурським центром 

медіації/Сінгапурським центром міжнародного арбітражу (SMC/SIAC), 

Міжнародним центром вирішення спорів/Американської асоціацією адвокатів 

(ICDR/AAA). Міжнародний інститут медіації є неурядовою некомерційною 

організацією. Інститут займається розробкою стандартів діяльності медіаторів та 

акредитацією практикуючих медіаторів, які відповідають встановленим вимогам. 

З’являються спеціалізовані організації, що здійснюють сприяння у 

врегулюванні спорів, в першу чергу комерційних, такі як лондонський Центр з 

ефективного вирішення спорів (Centre for Effective Dispute Resolution - CEDR) і 

Група альтернативного вирішення спорів (ADR Group). 

У 80-х роках минулого століття криза охопила судову систему країн Західної 

Європи. В результаті в Європі стали відроджуватися, удосконалюватися і набувати 

популярність різні примирні процедури. І законодавці, і суддівське співтовариство 

європейських країн з ентузіазмом заохочували розвиток посередництва. Крім того, 

прийняття згаданого Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну 

погоджувальну процедуру, також певною мірою стало поштовхом до активного 

запровадження інституту посередництва в законодавство багатьох країн. Так, в 

Європі на законодавчому рівні медіація вже запроваджена в Австрійській 
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Республіці, Грецькій Республіці, Королівстві Бельгії, Королівстві Швеції, Польській 

Республіці, Португальській Республіці, Російській Федерації, Федеративній 

Республіці Німеччини, Фінляндській Республіці, Французькій Республіці та деяких 

інших країнах. 

В окремих країнах вже сформувалися свої традиції застосування примирних 

процедур, принаймні, в деяких сферах цивільного обігу. Розглянемо правове 

регулювання медіації на прикладі Австрійської Республіки, Італійської Республіки, 

Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки та Французької Республіки.  

Цікавим є досвід Австрійської Республіки в сфері регулювання інституту 

медіації. Законодавство Австрії, що регулює інститут медіації, складається з двох 

типів норм: 1) норми процесуального права, які містяться: в законі про шлюб та 

сім’ю, про порядок ведення цивільного процесу, про судові витрати, про порядок 

ведення кримінального процесу та 2) матеріально-правові норми, зосереджені в 

Федеральному законі Австрії «Про посередництво в цивільних справах», який 

регулює так звані інфраструктурні моменти встановлення інституту посередників, 

залишаючись за межами регулювання самої процедури здійснення посередництва. 

Зазначений закон регулює створення консультативної ради з посередництва; умови і 

процедуру внесення осіб до списку посередників; ведення цього списку; умови і 

процедуру внесення до списку навчальних організацій та курсів, після закінчення 

яких особа може бути зареєстрованим посередником (медіатором) з цивільних 

справ; ведення цього списку; права і обов’язки зареєстрованих посередників 

[59,c.34].  

В Італійській Республіці у 2009 році Парламент ухвалив Закон про 

економічний розвиток, спрощення, конкурентоспроможність та питання цивільного 

процесу №69 від 18 червня 2009 року [60] (далі -  Закон № 69 від 2009 року). На 

підставі даного закону, в рамках приведення італійського законодавства у 

відповідність з нормативами ЄС, Уряду було делеговано право затвердити Декрет, в 

якому, крім іншого, вищий орган виконавчої влади повинен був врегулювати 

процедуру медіації у цивільних та комерційних справах. 4 березня 2010 року Уряд 

затвердив Законодавчий декрет №28 Про медіацію з питань цивільного та торгового 
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характеру [61] (далі - Законодавчий декрет №28 від 2010 року), який регулює 

порядок позасудового врегулювання спорів. Таким чином, виконано доручення, 

делеговане Уряду в силу статті 60 Закону № 69 від 2009 року і в Італії введено в дію 

Директиву 2008/52/ЄС про деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних 

спорах.  

Законодавчий декрет №28 від 2010 року, залежно від методу та ставлення до 

процесу, розрізняє три види медіації. Медіація може бути: факультативною (за 

вибором сторін); проводитися на вимогу (на підставі постанови) судді у судовому 

процесі, який розпочався; обов’язкової (в цьому випадку сторони вправі звернутися 

до суду лише у разі, якщо спроба медіації була безуспішною). 

З 21 березня 2011 року на підставі Законодавчого декрету №28 від 2010 року 

обов’язкова медіація застосовується у всіх категоріях спорів, які виникають з: 

речових прав (відстань між будівлями, узуфрукт, сервітути тощо); розділу майна; 

спадкування; шлюбних договорів; договорів оренди; безоплатного надання в 

користування (на підставі нотаріально посвідченого акту); оренди підприємств; 

відшкодування шкоди у зв’язку з відповідальністю медичних працівників та установ 

і наклепом у пресі або інших засобах масової інформації; договорів страхування, 

банківських та фінансових договорів. Проте, Касаційний суд Італії ухвалив рішення 

про незаконність Законодавчого декрету №28 від 2010 року та перевищення 

законодавчих повноважень. 

Статистичні дані за період з 21 березня по 30 вересня 2011 року, наведені 

Генеральною дирекцією статистики Міністерства юстиції Італії, показують, що 

число медіацій за період з квітня по травень зросла на 13%, з травня по червень - 

вже на 28 % (з 5070 медіацій у березні-квітні до 7333 у червні), за період з червня по 

серпень число медіацій знизилося до 2534, проте, у вересні знову зросло до 6819. 

Найбільше спорів виникало з речових прав, договорів оренди, страхових і 

банківських договорів, з відшкодування шкоди, пов’язаної з наданням медичних 

послуг. При цьому в 30,62% випадків обидві сторони з’явилися, і в 52,88 % з цих 

випадків сторони змогли домовитися про врегулювання спору. Цікавими, також, 

видаються статистичні дані про структуру видів медіації, зокрема: 75 % звернень 
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припадає на випадки, коли процедура медіації є необхідною умовою для 

подальшого звернення до суду (обов’язкова медіація), 23% - добровільна медіація і 

1% - медіація, проведена на підставі постанови судді. При цьому 83,99% осіб, що 

запропонували розпочати медіацію, зверталися до послуг адвокатів, у той час як 

79,48% їхніх опонентів послугами адвокатів не користувалися [62,c.163]. 

У Російській Федерації 27 липня 2010 року було прийнято Федеральний закон 

Російської Федерації №193-ФЗ «Про альтернативну процедуру урегулювання спорів 

за участю посередника (процедуру медіації)», який набув чинності 1 січня 2011 року 

та Федеральний закон Російської Федерації від 27 липня 2010 року №194-ФЗ «Про 

внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв’язку з прийняттям 

Федерального закону Російської Федерації №193-ФЗ «Про альтернативну процедуру 

урегулювання спорів за участю посередника (процедуру медіації)»» [63]. Таким 

чином, саме ці два нормативні акти складають законодавчу базу медіації в Росії. 

З набранням чинності Федерального закону Російської Федерації №193-ФЗ 

«Про альтернативну процедуру урегулювання спорів за участю посередника 

(процедуру медіації)» з метою його успішного застосування були внесені зміни до 

деяких законодавчих актів. Так, деяких змін зазнав Цивільний процесуальний 

кодекс Російської Федерації [64] (далі – ЦПК РФ), зокрема: медіатори не можуть 

бути допитані в якості свідків про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з 

виконанням ними обов’язків медіатора (стаття 69 ЦПК РФ); передбачається 

можливість відкладення судового розгляду справи у разі, якщо сторони звернулися 

до процедури медіації (стаття 169 ЦПК РФ); перебіг строку позовної давності для 

судового захисту прав призупиняється, якщо сторони уклали угоду про проведення 

процедури медіації (стаття 202 ЦПК РФ). 

Відповідні зміни внесено і до законодавства про третейські суди,  зокрема, до 

Федерального закону від 24 липня 2002 року № 102-ФЗ «Про третейські суди в 

Російської Федерації» [65]. 

У Сполучених Штатах Америки з метою розв’язання конфліктів, що 

виникали між американськими профспілками і роботодавцями, які набули масового 

характеру у 1947 році у США, було створено Федеральну службу медіації та 
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примирних процедур (Federal Mediation and Conciliation Service, FMCS), яка існує й 

сьогодні.  

У 1990 році Конгресом США було затверджено закон про реформування 

цивільного судочинства, у якому містилась норма, відповідно до якої на державні 

суди покладався обов’язок сприяти і стимулювати громадян до звернення до 

альтернативних форм розв’язання конфліктів. Згодом дане положення знайшло 

відображення у процесуальних кодексах багатьох штатів. І зрештою, у 2001 році у 

США був прийнятий Уніфікований акт про медіацію (Uniform Mediation Act) [66], 

який консолідував понад 2500 різних нормативних актів про медіацію у рамках 

єдиного, інтегрованого закону [67,c.14]. Відповідно до статті 3 Уніфікованого акту про 

медіацію, суди США наділяються повноваженнями зобов’язати сторони вчинити 

медіацію. 

Статистичні дані надані Федеральною службою медіації та примирних 

процедур США у Щорічному звіті за 2012 та 2014 роки [68,с.8; 69,с.4] свідчать, що 

загальна кількість справ направлених на медіацію, яка застосовується під час 

колективних переговорів (collective bargaining mediation) становить: 4,767 (2009р.); 

4,919 (2010р.); 4,665 (2011р.); 4,528 (2012р.); 4,122 (2013р.); 4,009 (2014р.) з них у 

приватному секторі: 3,320 (2009р.); 3,632 (2010р.); 3,271 (2011р.); 3,079 (2012р.); 

2,826 (2013р.) 2,697 (2014р.); у публічному секторі (на рівні штатів): 1,155 (2009р.); 

991 (2010р.); 1,091 (2011р.); 1,111 (2012р.); 981 (2013р.); 1,020 (2014р.) та у 

федеральному секторі: 292 (2009р.); 296 (2010 р.); 303 (2011р.); 338 (2012р.); 315 

(2013р.); 292 (2014р.). Кількість закритих та вирішених справ під час проведення 

медіації, яка застосовується під час колективних переговорів становить: 3,395 

(2009р.); 3,428 (2010р.); 3,234 (2011р.); 3,159 (2012р.); 2,807 (2013р.); 2,852 (2014р.). 

У відсотковому співвідношенні це виглядає наступним чином: 86% (2009р.); 86% 

(2010р.); 85% (2011р.); 84% (2012р.); 84% (2013р.); 86% (2014р.). Таким чином, 

спостерігається незначний спад серед кількості звернень до медіації, разом з тим, 

відсоток медіаційних справ, які завершилися досягненням домовленості по суті 

конфлікту зростає. Більш детальні статистичні дані за 2009-2014 роки стосовно 

застосування медіації у США наведені у Додатку А.  
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У Французькій Республіці відсутній спеціальний окремий нормативний акт 

присвячений правовому регулюванню медіації. Новий Цивільний процесуальний 

кодекс Франції [70] (далі – ЦПК Франції) (різні частини якого вступали в силу в 1976, 

1981 і 1992 роках) містить багато положень про процедуру медіації та правовий режим 

її здійснення, а також про оформлення її результату. У французькому праві 

розрізняють поняття посередництво (mediation) та примирення (conciliation). 

Посередництво визначається як дії посередника по примиренню сторін спору і 

надання їм допомоги в пошуку варіантів вирішення конфлікту, який виник між ними. 

Під примиренням розуміється угода, яка укладається сторонами або шляхом 

переговорів самостійно, або за участю третьої особи, примирителя. Титул VI Книги І 

ЦПК Франції називається «Примирення» і містить цілу низку статей, які визначають 

порядок і умови примирення. Зокрема, стаття 127 дозволяє сторонам вживати заходи 

примирення на будь-якій стадії процесу. Примирення оформлюється судовим 

протоколом примирення, який підписується сторонами і суддею (ст.130). На 

прохання сторони їй можуть надаватись виписки із протоколу примирення, і такі 

виписки вважаються виконавчим документом [67,c.14]. 

Декретом №96-652 від 22 червня 1996 року [71]  було введено в дію новелу до 

ЦПК Франції – Титул VI-bis «Медіація». Відповідно до ст.131-1 суддя, який 

розглядає справу, вправі за згодою сторін призначити третю особу, перед якою 

ставиться завдання вислухати сторони, співставити їх позиції та сприяти їм у 

розв’язання конфлікту. Розгляд спору посередником не позбавляє суддю права 

продовжити розгляд даної справи і вживати будь-які інші заходи, які вважатиме 

необхідними (ст.131-2). У якості посередника суд може призначити фізичну особу 

або некомерційну організацію (ст.131-4). Після закінчення своїх повноважень 

посередник письмово інформує суддю про те, чи досягли сторони згоди. У разі 

недосягнення домовленості, після закінчення встановленого для посередництва 

терміну, провадження у справі поновлюється. Згідно із ст.131-14 висновки, до яких 

дійшов посередник, а також свідчення та заяви, які були надані йому сторонами, не 

можуть бути доказами у ході подальшого судового провадження по справі, у тому 

числі у інших інстанціях. Рішення про початок, припинення чи поновлення 
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процедури посередництва не підлягає апеляційному оскарженню (ст.131-15). 

Цікавою особливістю французького процесуального права є наявна в ньому 

можливість надання виконавчої сили позасудовій мировій угоді за клопотанням 

зацікавленої сторони. Винагорода посередника встановлюється суддею і 

покладається на сторони, які повинні попередньо оплатити її перед початком 

процедури, за винятком тих сторін, які знаходяться у важкому матеріальному 

становищі та мають право на отримання матеріальної допомоги. 

Протягом усього часу існування України як незалежної держави, що 

розвивається під гаслом «побудови правової держави», судова влада, судова система 

країни та система захисту прав та свобод перебувають у стані перманентного 

реформування. У сучасному суспільстві реформи визнаються найкращим шляхом 

прогресивного розвитку [72,с.184]. Хоча нині Україна перебуває лише на етапі 

формування вітчизняної традиції медіації, з упевненістю можна констатувати, що 

необхідність запровадження інституту медіації у вітчизняну систему права 

підтримує широке коло фахівців. Така підтримка ґрунтується, насамперед, на 

позитивних результатах практики застосування посередництва у багатьох країнах 

світу, які свідчать про його ефективність. До того ж, це відповідатиме загальній 

позиції України щодо гармонізації національного законодавства із законодавством 

Європейського Союзу, адже процедурі медіації присвячена низка рекомендацій і 

рішень Ради Європи. 

Починаючи з 2005 року в Україні на законодавчому рівні розпочалися спроби 

інтегрувати інститут медіації у національну правову систему. 

Протягом 2006 року були розроблені проекти законів України «Про медіацію 

(посередництво) у кримінальних справах» [73,с.35-42] та «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо процедури 

медіації (посередництва)» [74,с.43-45].  

Після громадського обговорення зазначених проектів законів, а також 

отримання від Ради Європи, зацікавлених органів та наукових установ пропозицій 

та зауважень, постало питання про необхідність комплексного запровадження 

процедури медіації. Тобто, розробки проекту закону, який би регулював проведення 
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процедури медіації не тільки у кримінальному, а й у цивільному та господарському 

судочинстві та проекту закону щодо внесення змін до відповідних процесуальних 

кодексів.  

У 2010 році спроби врегулювати процедуру медіацію на законодавчому рівні 

були продовжені. Так, О.І. Тищенко представив світу Проект Закону «Про 

медіацію» №7481 від 17 грудня 2010 року [75]. Автором були враховані зауваження 

висунуті стосовно попередніх проектів законів про медіацію, проте в ньому, також, 

були наявні недоліки.  

Проект №7481 було доопрацьовано та удосконалено і в 2011 році внесено на 

голосування в першому читанні до Верховної Ради України, як Проект Закону «Про 

медіацію» №8137 від 21 лютого 2011 року [76]. Проте його спіткала доля 

попередників.  

Після прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, 

група експертів подала вже з урахуванням змін у цьому Кодексі ще один проект 

(Проект Закону «Про медіацію» № 10301 від 05 квітня 2012 року[77]), пропонуючи 

зміни одночасно і до Цивільного, і до Сімейного, і до Кодексу законів про працю, 

тобто, було здійснено спробу якомога більш комплексно подивитися на процес 

запровадження медіації у різні сфери. За 10 днів з’явився альтернативний 

законопроект про медіацію під авторством С.В. Ківалова, В.А. Бондика, 

Ю.А. Кармазіна та О.І. Тищенка (Проект Закону «Про медіацію» № 10301-1 від 19 

квітня 2012 року [78]). Однак, 12 грудня 2012 року дані проекти закону було 

відкликано. 

 У 2013 році за ініціативи Я.П. Федорчука було розроблено черговий Проект 

Закону «Про медіацію» № 2425а від 26 червня 2013 року [79]. За тиждень 

С.В. Ківаловим, В.Й. Развадовським та іншими було подано альтернативний Проект 

Закону «Про медіацію» № 2425а-1 від 3 липня 2013 року [80]. Який за своїм змістом 

був тотожним Проекту Закону «Про медіацію» № 10301-1 від 19 квітня 2012 року. 

Проекти закону № 2425а від 26 червня 2013 року та № 2425а-1 від 3 липня 2013 

року були відкликані 27 листопада 2014 року. 
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На цьому спроби законодавчого врегулювання питань медіації не 

припинились. Так, у 2015 році за ініціативи А.І. Шкрум, О.І. Сироїд, В.Ю. Пташник, 

Б.Ю. Берези, І.В. Луценка, Н.В. Кацер-Бучковська, О.С. Сотник, Н.В. Агафонова був 

підготовлений Проект Закону «Про медіацію» № 2480 від 27 березня 2015 року [81]. 

За два тижні було зареєстровано альтернативний Проект Закону «Про медіацію» 

№ 2480-1 від 9 квітня 2015 року [82], авторами якого є С.В. Ківалов та 

В.Й. Развадовський. Проект Закону «Про медіацію» № 2480-1 від 9 квітня 2015 року 

є ідентичним Проектам Закону «Про медіацію» № 10301-1 від 19 квітня 2012 року та 

№ 2425а-1 від 3 липня 2013 року. 

3 червня 2015 року Проекти Закону «Про медіацію» № 2480 від 27 березня 

2015 року та № 2480-1 від 9 квітня 2015 року були включені до порядку денного 

Верховної Ради України. На даний момент вказані проекти опрацьовуються в 

комітетах ВРУ. 

Незважаючи на усі недоліки позитивним моментом, усіх згаданих вище 

законопроектів про медіацію, є їх наявність. Тобто, це ілюструє зацікавленість 

органів законодавчої та виконавчої влади у створенні власної української традиції 

посередництва. А це вже прогрес. Проте, серед деяких науковців і практиків існує 

певна пересторога стосовно будь-якої законодавчої ініціативи з цього питання, 

оскільки вона, на їхню думку, може піддавати загрозі характерні риси 

посередництва. 

Окрім вказаних вище проектів законів «Про медіацію», чинне українське 

законодавство вже заклало основи запровадження медіації, передбачивши 

можливість укладення мирової угоди у частині 3 статті 31, статей 175, 306, 372 

Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV 

(далі – ЦПК України) [83], статті 78 Господарського процесуального кодексу 

України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII (далі – ГПК України) [84], які 

регламентують укладання між сторонами судового процесу мирової угоди з метою 

врегулювання спору на основі взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості, у 

частині 2 статті 31, статті 174 ЦПК України відмова позивача від позову, визнання 

відповідачем позову. У статті 5 ГПК України закріплюється за сторонами обов’язок 
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застосовувати заходи досудового врегулювання спору. Крім того розділ ІІ ГПК 

України регулює порядок досудового врегулювання спорів. Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року № 3460-VI (далі – ЗУ «Про 

безоплатну правову допомогу») [85], закріплює обов’язок держави надавати, 

рекомендувати і пропонувати послуги з медіації саме як первинної правової 

допомоги для певних верств населення (п. 4 ч.1 ст.1, п.4 ч.2 ст. 7). Стаття 113 

Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV 

[86] передбачає «примирення сторін під час підготовчого провадження». Також, 

можливість вирішення спору за допомогою примирних процедур передбачається у 

законах України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року 

№ 4002-XII [87], «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» від 14 травня 1992 року № 2343-XII [88], «Про третейські суди» від 11 

травня 2004 року № 1701-IV [89] та «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР [90].  

Втіленню у життя ідей відновного правосуддя (зокрема, медіації) (хоча 

безпосередньо про це мова у законі не йде) також слугують окремі положення 

чинного Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III (далі – 

КК України) [91]. Так, законодавець, наприклад, у ч.3 ст. 175 КК України 

(невиплата заробітної плати стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат), ч.4 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів)), ч.3 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами), ч.4 ст. 289 КК України (незаконне 

заволодіння транспортним засобом), ч.4 ст. 307 КК України (незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 

збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), передбачив 

можливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка після вчинення 

злочину добровільно вжила заходів до усунення суспільно небезпечних наслідків, 

спричинених відповідним злочином (в тому числі, самостійно на добровільній 

основі повідомила про вчинення злочину та відшкодувала шкоду, заподіяну 

внаслідок вчинення злочину). Дані положення закону можна розглядати як 
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своєрідний акт примирення між особою, яка вчинила злочин та потерпілим або 

державою.  

Крім того, стаття 46 КК України передбачає звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим передбачений статтями 285-288 

Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI 

(далі – КПК України) [92]. 

У КПК України, зокрема, статті 468, передбачено можливість у 

кримінальному провадження укласти угоду про примирення між потерпілим та 

підозрюваним чи обвинуваченим. Більше того, глава 35 «Кримінальне провадження 

на підставі угод» (ст.ст. 468-476) КПК України регулює питання ініціювання та 

укладення угоди, змісту угоди, наслідків укладення та затвердження угоди, 

загального порядку судового провадження на підставі угоди та наслідків 

невиконання угоди. Норми КПК України, які регулюють можливість укладення 

угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим 

являються механізмом реалізації процедури медіації у кримінальному процесі. 

Що стосується переваг регуляторної бази для посередництва, багато хто 

вважає, що закон вчиняє, так би мовити, «освітню дію» на посередників, суддів, 

адвокатів та громаду загалом, і тому може підвищити довіру до застосування 

посередництва. Визнається, що загальною метою регулювання в сфері медіації може 

бути: заохочення в застосуванні посередництва; диспозитивні межі регулювання 

самої процедури медіації; регулювання професії посередників. 

Стосовно різних способів сприяння посередництву з боку урядів важливо 

зазначити, що уряди двох провідних країн Європи з добре розвиненою політикою 

посередництва, Великої Британії (Англії та Уельсу) та Королівства Нідерландів, не є 

прибічниками регуляторного підходу. З іншого боку, більшість нових європейських 

демократій чи країн перехідного періоду спершу прийняли закон про посередництво 

і лише згодом намагалися практикувати посередництво (Республіка Македонія, 

Республіка Мальта, Республіка Сербія, Республіка Хорватія,  Республіка Чорногорія, 
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Словацька Республіка та інші). Країни-члени ЄС не мають детальної регуляторної 

бази щодо посередництва. Альтернативне вирішення спорів, довірене судом третій 

стороні, підлягає загальному регулюванню або регулюється проектами нормативних 

актів у більшості країн-членів ЄС [93,с.53]. 

У світовій практиці існують різноманітні форми регулятивної бази медіації, 

зокрема [6,с.1324-1325]: 

– загальне законодавство про посередництво та посередників (наприклад, 

Закон про посередництво Македонії, Закон про посередництво Боснії); 

–  законодавство про судоустрій та процесуальні закони (наприклад, ст. 309 

Цивільно-процесуального акту Словенії);  

–  судове прецедентне право; 

–  професійні кодекси (Професійний кодекс юристів Німеччини BORA); 

– рішення чи програми судів (Програма посередництва з метою скорочення 

кількості нерозглянутих справ Районного суду Любляни, Словенія); 

– правила посередництва приватних установ (Правила третейського розгляду 

(арбітражу) і медіації, затверджені Американською арбітражною асоціацією, 

Правила узгодження Міжнародної торгово-промислової палати); 

– типові закони (Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну 

погоджувальну процедуру); 

– стратегічні документи (Зелена книга про альтернативне врегулювання спорів 

у цивільному та комерційному праві); 

–  рекомендації міжнародних організацій (Рекомендації Європейської комісії з 

ефективності правосуддя CEPEJ(2007)14 щодо покращення реалізації існуючих 

рекомендацій по медіації в сімейних і цивільних справах від 7 грудня 2007 pоку; 

Рекомендації № R(99)19 Комітету міністрів державам-членам стосовно медіації у 

кримінальних справах; Директива 2008/52/ЄС про деякі аспекти медіації у 

цивільних і комерційних справах). 

У цілому визначально, що посередництво розвивалось завдяки експериментам, 

пілотним схемам, які розробляли самі суди. Найкращими прикладами влаштованих 

судами пілотних схем посередництва стали: 
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– Програми посередництва районного суду Любляни з цивільних, сімейних та 

комерційних справ, що були нагороджені спеціальною відзнакою Ради Європи та 

Європейської Комісії в 2005 році (Європейський приз – кришталеві ваги 

правосуддя); 

– Моделі посередництва за участі суду від суто добровільної до 

напівобов’язкової (суди Англії та Уельсу); 

– Схеми посередництва за участі суду, які діють в Королівстві Нідерландів з 

1 квітня 2005 року [6,с.1325]. 

Пілотні проекти та схеми впровадження медіації також проводились в Україні. 

Так, наприклад, протягом 2003–2004 років Українським Центром Порозуміння за 

підтримки Інституту Сталих Спільнот (Institute for Sustainable Communities) та 

Посольства Великобританії в Україні реалізовувався проект «Впровадження 

програм відновного правосуддя до правової системи України». Метою проекту було 

впровадження пілотної моделі програм відновного правосуддя в м. Києві для 

подальшої її оцінки та інституціоналізації. Загалом за час дії даного проекту 

медіатори Українського Центру Порозуміння працювали у 75 випадках. У 9 

випадках внаслідок роботи медіаторів потерпілим було відшкодовано спричинену 

злочином шкоду. В 4 з них було проведено безпосередню зустріч між потерпілим та 

правопорушником. У 6 випадках домовленості між потерпілим та правопорушником 

було виконано повністю, в 1 – частково. У 2 випадках моніторинг виконання угоди 

ще не був завершеним [94,с.67]. 

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України «Про модельні 

суди» від 10 квітня 2006 року № 33 на базі Дніпровського районного суду м. Києва в 

рамках Українсько-Канадського проекту судової співпраці створено модельний суд. 

Одним із напрямів роботи Дніпровського районного суду м. Києва як модельного 

стало запровадження медіації у діяльність суду. 

У грудні 2006 – листопаді 2007 років спільними зусиллями Генеральної 

прокуратури України, Академії Генеральної прокуратури України та Українського 

Центру Порозуміння за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні 

здійснювався проект «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України: 
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впровадження прийомів медіації в діяльність органів прокуратури». Головною 

метою проекту було впровадження принципів і методів відновного правосуддя, 

таких як програми примирення потерпілих та правопорушників, у практику 

діяльності органів прокуратури України по нагляду за додержанням законів при 

провадженні досудового слідства. У рамках проекту передбачалось вивчення 

українського та іноземного досвіду з питань застосування відновного правосуддя. З 

цією метою було проведено: організацію регіональних семінарів, навчальної поїздки 

працівників прокуратури до Швейцарської Конфедерації, розробку та включення до 

навчальних курсів Академії прокуратури України курсу з відновного правосуддя, а 

також підготовлено пропозицій щодо внесення змін до законодавства та 

регулятивних документів. 

З 2011 по 2014 роки реалізовувався Проект «Підтримка реформи судової 

системи» [95]. Головна мета Спільної програми РЄ/ЄС під назвою «Прозорість, 

незалежність та ефективність судової системи та розширення доступу до правосуддя 

для всіх громадян України» (TEJSU) полягала в сприянні створенню незалежної, 

неупередженої, ефективної та професійної судової влади в Україні, доступної для 

всіх громадян, ефективної, прозорої для громадян і громадянського суспільства. Її 

шість окремих компонентів мають власні цілі, проте в сукупності сприятимуть 

подальшому зміцненню потенціалу української судової системи в царині здійснення 

справедливого і ефективного правосуддя. До питань, які вирішуються в її рамках, 

належить автоматизація документообігу в судах, вимірювання навантаження суддів, 

фінансування судів, системи базової підготовки та підвищення кваліфікації суддів, 

дисциплінарна відповідальність суддів, створення єдиного професійного об’єднання 

адвокатів, доступ до правової допомоги, використання альтернатив судовому 

врегулюванню спорів, а також процедури та засоби забезпечення дотримання 

відповідності законодавства європейським стандартам. 

Проект сприяв появі у полі зору громадян і представників влади України 

такого способу альтернативного врегулювання спорів, як медіація. Медіацію було 

успішно запроваджено в чотирьох пілотних судах країни (Білоцерківський міський 

суд Київської області Вінницький окружний адміністративний суд, Апеляційний 
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адміністративний суд Донецької області та Івано-Франківський міський суд) як засіб 

скорочення кількості справ, яку доводиться розглядати судам, та підвищення їхньої 

економічної ефективності. Проект також забезпечив поглиблене навчання з медіації 

для юристів – суддів і адвокатів, з метою підготувати їх до ведення медіації у 

доручених їм справах. Медіація стала ще одним із чинників, які визначили 

успішність Проекту.  

Підводячи підсумок варто зазначити, що ми схиляємось до позиції, що не 

бажано нав’язувати медіацію згори, бо без внутрішнього усвідомлення її 

необхідності успіху не буде, краще запроваджувати її шляхом навчання й 

популяризації. Потрібно з осторогою підходити до будь-якої законодавчої  

ініціативи з цього питання, оскільки вона може поставити під загрозу характерні 

риси посередництва, такі як гнучкість та незалежність сторін конфлікту. Там, де 

медіація лише починає розвивається, не потрібне надмірне регулювання, оскільки 

закон не повинен перешкоджати ефективному розвитку посередництва. На даному 

етапі розвитку Україна ще не готова до врегулювання медіації на законодавчому 

рівні. Дана позиція обумовлена тим, що в Україні ще навіть не окреслилися 

характерні риси медіації відтінені національним колоритом та теоретичні розробки з 

питань даної процедури, поки що, перебувають не на високому рівні. На 

підтвердження даної позиції свідчить й те, що жоден з законопроектів не набув 

статусу закону. Таким чином, не варто квапити події, нехай медіація в Україні 

розвивається природнім шляхом, формуючись під впливом медіаторів та 

особливостями національної правової системи, а не під безпосереднім впливом 

законодавців. 

 

1.3. Моделі медіації у зарубіжних країнах та перспективи запровадження 

медіації в Україні 

 

З метою формування цілісного уявлення про медіацію як правового явища та 

її потенціал в якості способу урегулювання конфлікту, видається за необхідне 

проаналізувати дану процедуру з позиції аналізу її моделей. Моделі медіації 
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створюють основу (базис) для виявлення різних медіативних підходів та їх  

співвідношення один з одним. Такі моделі не претендують на універсальне 

застосування, а скоріш слугують концептуальним орієнтиром як для практикуючих 

медіаторів, так і для сторін конфлікту, а також усіх осіб зацікавлених у дослідженні  

та вивченні медіації як правового явища. 

На нашу думку, під терміном «модель медіації» варто розуміти абстрактну 

теоретичну конструкцію, яка відображає процедурні особливості проведення 

медіації через характеристику її основних компонентів, а саме підстав звернення до 

медіації (добровільність чи обов’язковість), ступеня інтеграції у судову систему 

країни, типу переговорів між сторонами у поєднанні з медіативною технікою 

медіатора та обсягу компетенції медіатора під час проведення процедури 

урегулювання конфлікту.  

Моделі відображають дійсність, систематизуючи реальний світ в абстрактній 

формі, тобто, являють собою абстрактну теоретичну конструкцію. Тим не менше, 

вивчення та дослідження моделей медіації має велике теоретичне та практичне 

значення, насамперед, це дозволяє виявити найбільш прийнятні сфери застосування 

тієї чи іншої моделі медіації. Такі моделі корисні, оскільки демонструють наскільки 

теоретичні та ціннісні характеристики поведінки медіатора, його світогляд, способи 

ведення переговорів впливають на хід та динаміку процедури медіації, адже, саме 

медіатор може подати сторонам конфлікту приклад прийнятної та необхідної 

поведінки під час процедури своєю власною, може вплинути на зміст переговорів, 

може запропонувати варіанти об’єктивних критеріїв, якими сторони будуть 

керуватися, а також, може вплинути на діапазон варіантів урегулювання конфлікту, 

тощо. Більше того, моделі ілюструють співвідношення та взаємозалежність між 

обсягом повноважень сторін конфлікту та медіатором. Тобто, чим більшим обсягом 

повноважень наділений медіатор, тим меншим обсягом володіють сторони (що 

граничить з третейським розглядом) і навпаки. Безпосередньо для медіаторів 

цінність у формуванні та дослідження моделей медіації обумовлюється тим, що такі 

моделі слугують основою для розуміння того яким чином їх практична діяльність 

співвідноситься з примирними процедурами, альтернативними способами 
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вирішення спорів та правосуддям, а також звертають увагу на способи та методи, які 

дозволяють підвищити власні професійні навики медіатора. Для адвокатів вивчення 

моделей медіації є корисним оскільки сприятиме розширенню його професійного 

світогляду, певній зміні вже сформованих професійних підходів до ведення справ та 

способу мислення. А це буде свідчити про те, що адвокат слідкує за сучасними та 

прогресивними тенденціями у світі юриспруденції, бажає розвиватися та 

підвищувати власний рівень професійної кваліфікації. Крім того, будучи обізнаним 

з приводу моделей медіації, адвокат матиме змогу застосовувати погоджувальні 

процедури у своїй практичній діяльності, що, в свою чергу, дає йому додаткові 

можливості в поповненні клієнтської бази. Що стосується сторін конфлікту та осіб, 

зацікавлених у зверненні до процедури медіації, то виділення моделей медіації 

допомагає їм зорієнтуватися у даній процедурі, формуванні реалістичного 

очікування від процедури та виборі медіатора. Для студентів, які вивчають 

медіацію, моделі медіації є корисним інструментом навчання, який допомагає у 

виробленні власного медіативного стилю, адже моделі відображають 

взаємозалежність між обраною медіативною технікою та результатом даної 

процедури. 

Класифікація моделей медіації виконує низку функцій, а саме: 

1) пізнавальну функцію, тобто, класифікація моделей медіації орієнтована на 

глибоке вивчення даної процедури як правового явища, а також на здобуття і 

поширення наукових знань про медіацію; 2) інформаційну функцію, яка полягає у 

тому, що класифікація моделей медіації містить значний обсяг інформації про 

медіативну техніку та прийоми, якими користується медіатор, про їх 

співвідношення та вплив на результат процедури, тощо; 3) аналітичну функцію, яка 

дає змогу зробити на основі порівняння висновки про можливість застосування 

певної моделі медіації у конкретній сфері; 4) евристичну функцію, яка спрямована 

на пізнання закономірностей виникнення, функціонування, розвитку та 

використання різних моделей медіації. 

Таким чином, дослідження, аналіз та класифікація моделей медіації дозволяє 

більш глибоко вивчити медіацію як багатоаспектне явище в його взаємозв’язку з 
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іншими елементами примирних процедур та способами урегулювання конфліктів. 

Разом з тим, повне, всебічне та об’єктивне вивчення медіації як багатоаспектного 

явища має важливе теоретичне та практичне значення для дослідження 

організаційно-правових засад участі адвоката в медіації. Так, будучи обізнаними 

стосовно сутності медіації, її характерних рис, основоположних принципів, моделей 

та технік, ролі посередника, змісту та особливостей процедури медіації, ми зможемо 

визначити: особливості адвокатської діяльності в якості медіатора та 

охарактеризувати правовий статус адвоката-медіатора, дослідити професійну 

відповідальність адвоката-медіатора, окреслити специфіку дотримання 

конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором, з’ясувати особливості 

участі адвоката у медіаційних процедурах в окремих видах юридичних спорів 

(цивільних, господарських, кримінальних), а також запропонувати законодавчі 

зміни стосовно участі адвоката в медіації. 

У зв’язку зі сказаним, видається необхідним перейти до безпосереднього 

аналізу моделей медіації у світі. Так, у дослідженнях наводиться досить велика 

кількість класифікацій моделей медіації на підставі різних критеріїв. Розглянемо 

деякі з них.  

Залежно від інтеграції у судову систему країни виділяють присудову та 

позасудову моделі медіації. Присудова медіація (court-related, court-connected, court-

annexed mediation, в дослівному перекладі «медіація, пов’язана з судом») є 

самостійною моделлю медіації, яка інтегрована в судову систему певної країни. У 

літературі, залежно від ролі судді у процедурі медіації можна, зустріти декілька 

підходів до розуміння присудової медіації. Відповідно до першого підходу суддя 

безпосередньо повинен проводити процедуру посередництва, за умов, передбачених 

національним процесуальним законодавством. Прихильники іншого підходу до 

присудової медіації відносять процедури, проведення яких здійснюється відповідно 

до рекомендацій чи постанов судді після прийняття до свого провадження 

відповідної справи, а також в якості обов’язкового досудового порядку в силу 

приписів закону. Тобто, достатньо, щоб суддя лише ініціював медіацію, а його 

безпосередня участь не є обов’язковою. 
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На сьогоднішній день у світовій практиці склалося кілька варіантів реалізації 

присудової медіації, які, як правило, обумовлені різними цілями впровадження 

примирних процедур, зокрема, медіації в національний правовий простір. Так, 

можна виділити такі підходи: 1) залучення для проведення медіації спеціалізованих 

організацій або приватнопрактикуючих медіаторів («приватна медіація в рамках 

судового процесу»); 2) проведення медіації в суді співробітниками суду, в тому 

числі суддями (умовно такий вид посередництва можна назвати «медіація 

інкорпорована в судовий процес»); 3) проведення медіації безпосередньо суддею, 

який розглядає справу (інтеграція медіативної технології в судовий процес) 

[23,с.125]. 

На підставі аналізу судової практики європейських держав можливо дійти 

висновку, що існують дві основні моделі присудової медіації, а саме: 1) з незначною 

роллю суду (Англія); 2) коли роль суду є провідною (Німеччина). У першій моделі 

суд лише інформує сторони про можливість використання посередництва для 

вирішення існуючого конфлікту, проте сторони самі приймають рішення про участь 

в посередництві та самі обирають посередника (медіатора). У другій моделі суд сам 

вирішує питання про необхідність проведення посередництва і призначає 

посередника на свій вибір. Видається, що в обох моделях суд повинен займати 

активну позицію в популяризації медіації, як альтернативного способу вирішення 

конфлікту [10,с.144-145]. 

Загалом існує два варіанти для правового оформлення статусу медіатора в 

присудовій медіації: 1) медіатор як суддя, якому надане доручення, здійснює 

функції правосуддя, або 2) медіація розглядається як частина адміністративної 

діяльності судів. Якщо обрати механізм, де медіатор здійснює функцію правосуддя і 

діє як суддя, то для цього необхідні встановлені законом прямі повноваження. 

Однак, якщо немає такого законодавчого врегулювання, можна скористатися іншим 

шляхом і розглядати медіацію як частину адміністративної діяльності судів. У 

такому разі, медіатор не виконує функції судді [6,с.1318-1319]. 
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Процедура присудової медіації може бути припинена на будь-якій стадії 

проведення у разі відмови учасників (або одного з учасників) процесу від 

застосування такого способу вирішення спору. 

Позасудова медіація – це процедура урегулювання існуючого між сторонами 

правового спору, яка здійснюється у досудовому порядку за сприянням незалежного 

та неупередженого посередника (зовнішнього медіатора) з метою досягнення 

сторонами взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості щодо предмета спору. 

В свою чергу позасудова медіація поділяється на міжнародну і внутрішню. 

Досить чітко критерії поділу визначені в частині 4 статті 1 Типового закону 

ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру [49,с.1-2], 

відповідно до якої погоджувальна процедура є міжнародною, якщо: а) комерційні 

підприємства сторін угоди про погоджувальну процедуру в момент її укладення 

знаходяться в різних країнах; чи б) держава, в якій знаходяться комерційні 

підприємства сторін, не є: ні державою, в якій повинна бути виконана значна 

частина зобов’язань, що випливають з комерційних відносин; ні державою, з якою 

найбільш тісно пов’язаний предмет спору. 

При проведенні позасудової медіації посередники сприяють розв’язанню 

спору між сторонами на різних етапах вирішення спору, а саме: до подання позовної 

заяви до суду, під час розгляду спору в суді чи навіть після завершення судового 

розгляду. Такі правовідносини можуть виникати і продовжуватися автономно від 

інших процесів, у тому числі судових, оскільки є різновидом соціально-правових 

норм і за основу мають правосуб’єктний і диспозитивний характер. Як приклад 

можна навести Національну асоціацію дилерів цінних паперів (National Association 

of Securities Dealer, NASD) у США, яка визнала, що близько 20% спорів, що 

вирішуються в арбітражі при NASD, можуть бути врегульовані в порядку медіації. 

Це спори між дилерами та їх клієнтами, дилерськими організаціями та їх 

співробітниками, між самими дилерами [6,c.1319]. 

Процедура позасудової медіації дозволяє сторонам не тільки зберегти значний 

обсяг власних повноважень при веденні переговорів, але одночасно і високі шанси 

на сприятливе вирішення конфлікту. Медіаторами під час позасудової медіації 
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виступають особи, які пройшли навчання з основ медіації та отримали відповідний 

сертифікат про право на зайняття медіацією. Наприклад, в Сполучених Штатах 

Америки та Австралійському Союзі в програмах судової медіації примирні 

процедури проводять приватні посередники, яких сторони самостійно обирають зі 

спеціально підготовлених списків, сформованих в судах. В Австрійській Республіці  

аналогічні списки складає Міністерство юстиції, в Королівстві Нідерландів – 

Нідерландський інститут посередництва [23,с.126-127]. Сторони наділяють 

медіатора чітко визначеним обсягом процесуальних повноважень. До обов’язків 

медіатора належить супроводжувати сторони на шляху усунення конфлікту, однак, 

не вести їх по ньому. Він може збирати і відтворювати інформацію, розділяти і 

узагальнювати її, робити позначки, визначати перспективи, створювати відповідну 

атмосферу, однак, він не повинен впливати на процес за допомогою власних уявлень 

(про належне). Сторони в якості експертів повинні самостійно ліквідувати конфлікт 

в рамках власної позиції. У цьому випадку сторони конфлікту зберігають за собою 

при медіації високий ступінь автономії. Рішення проблеми постає перед ними не як 

нав’язана ззовні воля, а як результат власної співпраці. Це призводить до високого 

рівня впевненості у правильності та справедливості результатів переговорів [96,с.8]. 

При досягненні певних результатів у медіації, коли сторони за допомогою 

зовнішнього медіатора дійшли певної згоди стосовно їх правового споріу, уклада-

ється відповідна медіаційна угода. Така медіаційна угода за своєю юридичною 

природою має суто формальний характер і примусової сили не має, на відміну від 

проведення медіації в суді, де суддя-медіатор затверджує мирову угоду між 

сторонами або закриває провадження у справі у разі відмови сторони від позову або 

визнання позову [6,с.1320]. Таким чином, правовідносини сторін в межах 

позасудової медіації закріплюються в договорі, тоді як при судових правовідносинах 

закріплення відбувається в процесуально-правовій формі. 

На підставі викладеного вище бачимо, що в європейських державах 

запровадили різноманітні моделі присудового та позасудового посередництва. 

Однак для запровадження даних моделей у правову систему України важливим 

завданням є встановлення пріоритетів та визначення цілей даних моделей медіації. 
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У юридичній літературі виділяють такі основні цілі присудової та позасудової 

медіацій: 1) швидше обслуговування потреб державних судів. У більшості 

європейських країн застосування присудової медіації здійснюється в інтересах 

судової системи (а не в інтересах учасників процесу) і спрямоване на вирішення 

наступних завдань: зниження кількості справ, розглянутих по суті в судах; 

врегулювання спорів на більш ранніх стадіях процесу; підвищення ефективності 

діяльності судів; скорочення термінів розгляду справи; зменшення проблем із 

забезпечення виконання рішень; зменшення витрат суду на суддів, на 

адміністративні витрати та інше [97,с.6-7, 10-13]; 2) краща ефективність та ширший 

доступ до правосуддя. Зазначені цілі найчастіше пов’язані з програмами 

позасудового посередництва. Їх головною метою є скорочення списку черги в суди 

шляхом: вилучення справ із судового розгляду; використання нейтральних осіб, не 

пов’язаних із судом; перенесення врегулювання на більш ранні стадії судових 

процедур; поліпшення ефективності процедур шляхом заохочення сторін спору 

приділяти увагу юридичному конфлікту (попередні засідання, обмін інформацією); 

розширення доступу до різноманітних шляхів розв’язання спору; 3) самовизначення 

сторін, що забезпечує їм провідну роль в управлінні їх справою та більш задовільну 

процедуру врегулювання спору замість судового розгляду. На відміну від цілей 

ефективності, кінцевою метою є самовизначення сторін, а не обов’язкове 

розв’язання спору, що відображає як інтереси та потреби сторін, так і можливість 

переговорів один з одним у майбутньому [93,с.63]; 4) зміна способу ставлення 

сторін одна до одної. Під час медіації увага зосереджується на стосунках між 

сторонами, а не на індивідуальному інтересі; 5) сприяти сторонам у досягненні 

конструктивного урегулювання правового спору, але не гарантувати це заздалегідь. 

Щодо того, яким чином запроваджувати медіацію в національний механізм 

захисту, то наразі з цього приводу домінують дві концепції. Першою є концепція 

судової медіації, відповідно до якої остання повинна стати складовим елементом 

процесуальної процедури. Цю ідею впроваджувала в життя програма «Прозорість та 

ефективність судової системи України». Представники другої концепції 

стверджують, що медіація повинна бути автономним способом вирішення правових 
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спорів і, за прикладом третейського судочинства, функціонувати паралельно з 

судовим процесом. А в ідеалі – передувати йому. Такий задум покладено в основу 

діяльності медіаторних груп, які вже функціонують на території України [98,с.182]. 

З поміж організація діяльність яких спрямована на популяризацію та ефективне 

функціонування медіації в нашій державі можна виділити дві найбільш яскраві, а 

саме: Український центр медіації (УЦМ) та Український Центр Порозуміння (є 

ініціатором розвитку програм відновного правосуддя у кримінальних справах). Крім 

зазначених організацій питаннями посередництва в Україні займаються: Центр 

медіації в сфері медицини та фармації (створений та діє при ЮК «Центр медичного 

та фармацевтичного права») (Київ), ВГО «Фундація медичного права та біоетики 

України» (Львів), Одеська обласна група медіації (Одеса), Громадська Асоціація 

«Альтернативне вирішення конфліктів» (Донецьк), Товариство конфліктологів 

України, БО «Центр споживчих ініціатив» (Київ), Коаліція з розвитку медіації в 

Україні та інші. Разом з тим, 168 з 250 опитаних адвокатів (67,2%) відповіли, що 

використовували медіацію у своїй діяльності (здебільшого у цивільних та 

кримінальних справах). Водночас, 82 адвокати (32,8%) ніколи не зверталися до 

медіації у своїй діяльності. Як бачимо, чимала кількість осіб зацікавлена у 

запровадженні традиції медіації в Україні, а отже в найближчому майбутньому 

можемо побачити результати діяльності даних організацій. 

З 250 опитаних нами адвокатів, 113 (45,2%) відповіли, що в Україні обидві 

моделі медіації (присудова та позасудова) повинні існувати паралельно. З них 

загальний стаж здійснення адвокатської діяльності до 5 років мають 25 осіб (10%); 

від 5 до 10 років – 57 осіб (22,8%);від 10 до 20 років – 25 осіб (10%); від 20 до 30 

років  – 6 осіб (2,4 %). 101 (40,4%) адвокатів відповіли, що вважають, що в Україні 

може використовуватись позасудова модель медіації (розв’язання спору між 

сторонами здійснюється незалежною, третьою стороною (зовнішнім медіатором), 

який у досудовому порядку намагається допомогти сторонам дійти згоди). З них 

загальний стаж здійснення адвокатської діяльності до 5 років має 38 осіб (15,2%); 

від 5 до 10 років – 38 осіб (15,2%); від 10 до 20 років – 18 осіб (7,2%); від 20 до 30 

років – 7 (2,8 %). Разом з тим, 36 (14,4%) з опитаних адвокатів відповіли, що в 
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Україні доречніше використовувати присудову модель медіації (розв’язання спору 

між сторонами здійснюється безпосередньо суддею, за умов, передбачених 

національним процесуальним законодавством). З них загальний стаж здійснення 

адвокатської діяльності до 5 років мають 18 осіб (7,2%); від 5 до 10 років – 11 осіб 

(4,4%); від 10 до 20 років – 7 осіб (2,8%). 

Отже, на підставі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що на 

даний час серед українських адвокатів не має єдності думок стосовно того яку з 

моделей медіації (присудову чи позасудову) варто запроваджувати в Україні. В 

свою чергу, це є додатковим аргументом, який свідчить про те, що в Україні 

медіація лише розвивається і чіткі уявлення стосовно даної процедури ще не 

сформовані. А тому, варто прислухатися до думки А. Залара, який зазначає, що є 

ризик надмірного регулювання цієї процедури на початковій стадії, якщо оцінювати 

розвиток посередництва в країнах, які розпочали сприяння застосуванню 

посередництва без попереднього регулювання (Англія та Уельс, Королівство 

Нідерландів та Республіка Словенія), та порівняти з труднощами в країнах, які 

прийняли закони про посередництво до здійснення будь-якого посередництва на 

практиці [93,с.54]. Отже, на нашу думку, нагальна потреба у прийнятті 

законодавчого акту стосовно медіації відсутня. 

В умовах сьогодення питання про визначення можливості та шляхів 

запровадження медіації в національну систему захисту прав та свобод особи, а 

також, визначення її взаємозв’язку з цивільним та кримінальним процесами набуло 

виключного значення. 

Наприклад, системний аналіз положень чинного кримінального та 

кримінального процесуального законодавства щодо можливості примирення сторін, 

дає підстави для висновку про те, що в кримінальному процесі України на даний 

момент закладено основи для існування позасудової моделі медіації. Для 

підтвердження даного твердження можна навести наступні аргументи, по-перше, 

ініціювати примирення (в тому числі й шляхом медіації) мають право лише 

потерпілий та підозрюваний, обвинувачений (винний) в порядку 

статті 46 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
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примиренням винного з потерпілим), або статті 469 КПК України (укладення угоди 

про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим). Тобто, суд не 

вправі ініціювати проведення примирення між винним та потерпілим чи ініціювати 

укладення угоди про примирення, в тому числі шляхом медіації. Крім того, КПК 

України не покладає на суд обов’язок щодо інформування сторін провадження про 

можливість примирення на підставі статті 46 КК України чи укладення угоди про 

примирення, такий обов’язок лежить на слідчому та прокурорі (ч.7 ст. 469 КПК 

України) та адвокаті (ч.1 ст. 47 КПК України); по-друге, примирення, в тому числі 

медіація, не може здійснюватися слідчим, прокурором чи суддею (ч.1 ст. 469 КПК 

України); по-третє, з метою забезпечення виконання завдань кримінального 

провадження та наданню домовленості сторін про примирення законної сили, суд 

переконавшись, що така домовленість може бути затверджена, звільняє від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 

КК України, ст.ст. 285-288 КПК України); або ухвалює вирок, яким затверджує 

угоду про примирення та призначає узгоджену сторонами міру покарання (ст.ст. 

469, 471, 473-476 КПК України). Тобто, суд не приймає безпосередньої участі у 

процедурі примирення, а лише надає взаємовигідній та взаємоприйнятній 

домовленості сторін процесуального значення. 

Наприклад, Н.В. Нестор, проаналізувавши типи (моделі) медіації залежно від 

її взаємозв’язку з традиційною системою кримінального правосуддя, пропонує 

виділяти такі типи (моделі) медіації, а саме: 1) перша модель медіації передбачає, 

що медіація є частиною звичайного кримінального процесу; 2) друга модель являє 

собою реальну альтернативу кримінальному судочинству, коли певна кримінальна 

справа на ранній стадії процесу виводиться із системи кримінального правосуддя; 

3) третя модель передбачає, що медіація є додатком до традиційної системи 

кримінального судочинства [99,с.43]. 

Що стосується цивільного процесу, то чинне українське законодавство 

заклало основи запровадження медіації, передбачивши можливість укладення 

мирової угоди у частині 3 статті 31, статей 175, 306, 372 ЦПК України, статті 78 

ГПК України, які регламентують укладання між сторонами судового процесу 
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мирової угоди з метою врегулювання спору на основі взаємовигідної та 

взаємоприйнятної домовленості, у частині 2 статті 31, статті 174 ЦПК України 

відмова позивача від позову, визнання відповідачем позову. У статті 5 ГПК України 

закріплюється за сторонами обов’язок застосовувати заходи досудового 

врегулювання спору. Крім того, розділ ІІ ГПК України регулює порядок досудового 

врегулювання спорів. ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», закріплює обов’язок 

держави надавати, рекомендувати і пропонувати послуги з медіації саме як 

первинної правової допомоги для певних верств населення (п. 4 ч.1 ст.1, п.4 ч.2 

ст. 7). Також, у ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» передбачається можливість вирішення трудового спору за допомогою 

примирних процедур, в тому числі за участі незалежного посередника, який сприяє 

встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у 

виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення (ст.10). 

На підставі аналізу законодавства та літератури можна дійти висновку, що 

основи для розвитку, функціонування та інтеграції медіації в цивільний процес 

України вже закладено. Проте, стверджувати, що у цивільному процесі України 

існує певна модель медіації не варто, оскільки визначити чіткі риси притаманні 

конкретній моделі медіації виходячи з національного законодавства, поки що, 

неможливо. 

Існує декілька підходів до виділення моделей медіації залежно від ролі 

медіатора. 

Досить простий і практичний підхід до розгляду моделей медіації залежно від 

ролі медіатора запропонували Л. Боуль і М. Несік [16,c.27]. Вчені виділяють чотири 

моделі медіації: 1) медіація сприяння у врегулюванні спору (класична модель); 

2) оціночна медіація; 3) регулятивна медіація; 4) терапевтична медіація. 

Однією з найбільш відомих конструкцій є «схема Л. Риcкіна», у якій в 

систематизованому вигляді відображено можливі підходи медіатора до проведення 

процедури медіації. Л. Рискін [100,с.18-24] виділяє два ключові критерії, які 

зумовлюють модель медіації: 1) роль медіатора (медіатор може мати право давати 

оцінки, по суті, здійснювати юридичну кваліфікацію та консультування, або роль 

медіатора може обмежуватися сприянням сторонам у виробленні угоди) та 
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2) предмет медіації (вузький підхід – тільки в рамках предмету спору, переданого на 

медіацію, або широкий, коли на медіації розглядаються будь-які протиріччя і 

розбіжності сторін, навіть не пов’язані з попередньо заявленими вимогами). 

В результаті комбінації зазначених параметрів Л. Рискін [100,с.24-34] формує 

чотири можливі моделі медіації: 1) оціночна медіація з вузьким предметом; 

2) оціночна медіація з широким предметом; 3) медіація сприяння з вузьким 

предметом; 4) медіація сприяння з широким предметом. 

У Додатку Б представлена «схема Л. Риcкіна» та розкрито зміст кожної з 

можливих моделей медіації. 

  Подібний підхід до побудови моделей медіації залежно від ролі медіатора 

запропонувала Н. Александер в концепції «метамоделі медіації» [101,с.101-117]. 

Автор виділяє дві площини в медіації: 1) площину взаємодії та 2) площину 

інтервенції. Перша відноситься до сторін і характеризує обраний спосіб ведення 

переговорів. Н. Александер розглядає три основні переговорні техніки: позиційні 

переговори, інтеграційні переговори і «трансформаційні» переговори, або діалог, 

спрямований на відновлення відносин між сторонами. У кожному з перерахованих 

випадків різні мета і бажаний результат переговорів. Так, позиційні переговори 

спрямовані на взаємоприйнятний розподіл ресурсів, який здійснюється шляхом 

досягнення компромісу на основі зустрічних поступок. Інтеграційні переговори 

мають на меті більш креативні рішення та нестандартні підходи до врегулювання 

конфлікту. В «трансформаційних» переговорах первинним є не матеріальний 

результат, а корінне перетворення взаємин сторін. Як правило, трансформаційний 

підхід в переговорах використовується для врегулювання соціальних конфліктів, 

коли необхідно відновити мирне співіснування окремих груп населення. 

Площина «інтервенції» відноситься до медіатора і означає його роль і 

повноваження у процедурі. Виділяються два рівні інтервенції медіатора: 1) рівень 

процедури врегулювання спору та 2) рівень предмету (змісту) спору. У першому 

випадку основним обов’язком медіатора є забезпечення процедурних правил, не 

втручаючись у зміст спору і не пропонувати варіанти його вирішення. У другому - 

навпаки, медіатор більшою мірою заглиблюється в економічні, юридичні, технічні й 
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інші підстави спору, має право висловлювати власну думку про можливі шляхи 

врегулювання спірної ситуації. Від рівня інтервенції залежать і вимоги, яким має 

відповідати медіатор. У разі якщо медіатор працює на рівні процедури, йому 

необхідно повною мірою володіти медіативною компетентністю для врегулювання 

спору (як правило, в ролі медіатора виступають особи, які мають спеціальну 

підготовку та здійснюють медіацію на професійній основі). При «втручанні» на 

рівні предмету спору в ролі медіатора виступають особи, які володіють 

спеціальними знаннями у сфері предмету конфлікту. 

В метамоделях медіації, запропонованих Н. Александер, взаємопов’язані два 

компоненти медіації: переговори сторін і роль медіатора. На підставі зазначених 

компонентів автор виділяє шість метамоделей медіації: 1) регулятивна медіація; 

2) медіація сприяння; 3) трансформативна медіація; 4) експертно-консультативна 

медіація; 5) медіація «мудрої поради»; 6) традиційна медіація. 

У Додатку В схематично представлена «метамодель Н. Александер» та 

розкрито зміст кожної з її компонентів. 

Своє бачення моделей медіації залежно від ролі медіатора запропонувала 

А. фон Хертел [102,c.244; 103,с.48-49]. Автор вділяє шість моделей медіації, які у 

сукупності умовно називає «MIKADO-модель». Абревіатура «MIKADO» 

тлумачиться таким чином:  

Mediation (klassisch) (класична медіація) 

Innersystemische Mediation (внутрішньосистемна медіація) 

KnowHow für komplexe Fälle (ноу-хау для комплексних випадків) 

   або Kombinationsmodelle mediativen Verhandelns (комбінована модель) 

Anwaltlich - mediatives Verhandeln (адвокатське посередництво) 

Dialogisch - mediatives Verhandeln (посередництво в переговорах) 

Osamaru - japanisch: sich besser machen (Osamaru – ставати кращими) 

   або One-Party-Mediation 

У Додатку Г схематично відображено «MIKADO-модель А. фон Хертел» та 

розкрито зміст кожної з її компонентів. 
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Дослідивши різні підходи до виділення моделей медіації залежно від ролі 

медіатора варто відмітити, що дані моделі слугують основою для розуміння сутності 

процедури медіації, ілюструють які медіативні техніки можуть бути використані в 

межах кожної з них, демонструють співвідношення між обсягом повноважень 

медіатора та сторін конфлікту, відображають взаємозалежність між обраною 

медіативною технікою та результатом даної процедури. Крім того, вивчення 

моделей медіації слугує корисним інструментом навчання, який допомагає виробити 

власний медіативний стиль. Разом з тим, необхідно наголосити, що моделі медіації 

необхідно розглядати у сукупності і не віддавати перевагу лише одній із 

запропонованих. Медіатор, в тому числі й адвокат-медіатор, який бажає надавати 

якісні послуги з медіації повинен бути добре обізнаним з приводу різних моделей 

медіації, вміти застосовувати їх на практиці та з легкістю переходити від однієї до 

іншої у разі необхідності, оскільки професіоналізм медіатора, адвоката-медіатора є 

важливою складовою вдалого завершення процедури медіації. 

Надзвичайно важливим та актуальним в рамках даного дослідження є питання 

про те, якою повинна бути медіація: добровільною чи обов’язковою? 

Добровільна медіація застосовується на підставі взаємної згоди сторін. Суд 

або інша особа, уповноважена розглядати і вирішувати спір, має право 

запропонувати використання медіації, проте, сторони можуть прийняти або 

відхилити таку рекомендацію без будь-яких негативних наслідків, наприклад, у 

вигляді відмови у стягненні судових витрат на користь сторони, яка виграла судовий 

процес. 

Наприклад, схеми добровільної медіації реалізовані в різних державних 

органах Королівства Нідерландів. У 2000 році в Королівстві Нідерландів стартував 

проект під назвою «Посередництво в ході судового процесу в Нідерландах», мета 

якого полягала у перевірці спроможності існуючого механізму звернення сторін до 

медіації і дослідженні можливостей його вдосконалення. В рамках проекту 

використовувалися різні варіанти ініціювання медіації, зокрема: 1) усна пропозиція 

судді на проведення процедури медіації; 2) письмова пропозиція судді, що 

надсилається за методом випадкового направлення (при цьому сторонам також 
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направлялися спеціальні збірники питань, заповнивши які можна було б оцінити 

ефективність медіації); 3) письмове розпорядження судді, яке надсилається за 

методом випадкового направлення згідно з визначеними критеріями; 4) самостійне 

волевиявлення сторін. В результаті було встановлено, що письмове судове 

повідомлення сторін про можливості застосування медіації, зроблене на ранніх 

стадіях процесу є більш ефективним, ніж відповідна вказівка судді при розгляді 

справи по суті або відсутність будь-яких ініціатив з боку суду взагалі [104,с.47-49]. 

В рамках проекту щодо усунення основних проблем в роботі судової системи у 

Республіці Словенія в 2001 році в окружному суді міста Любляни, також, була 

введена програма добровільної судової медіації у цивільних справах, у 2002 році 

аналогічний проект стартував з економічних спорів. 

Обов’язкова медіація – це процедура посередництва, яка проводиться в 

імперативному порядку на підставі припису закону, за постановою суду або іншого 

уповноваженого органу. 

Яскравим прикладом обов’язкової медіації є досвід Федеративної Республіки 

Німеччини. У Федеративній Республіці Німеччині медіація є складовою частиною 

німецької системи правосуддя. Медіатори працюють при судах, значно знижуючи 

кількість потенційних судових справ. Відповідно до §15а Ввідного закону до 

Цивільного процесуального уложення Німеччини [105,с.385] законодавством земель 

може бути передбачено обов’язкове досудове використання медіації по деяких 

категоріях справ, зокрема: 1) у майново-правових спорах, предмет яких у 

грошовому вираженні не перевищує 750 євро; 2) у спорах між сусідами, якщо мова 

не йде про вплив з боку промислового підприємства; та 3) у справах про захист честі 

та гідності, якщо образи не були здійснені в пресі або радіоефірі. У випадку якщо за 

результатами примирної процедури спір (з окреслених вище категорій справ) не 

було врегульовано, тоді особи мають право звертатися безпосередньо до суду. При 

цьому позивач зобов’язаний разом з позовом подати видане примирним органом 

свідоцтво про безуспішну спробу вирішити спір. Дане свідоцтво також має бути 

видано за клопотанням в тому випадку, якщо ініційована ним примирна процедура 

не була проведена протягом трьох місяців. З 2004 року судова медіація успішно 
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розвивається у формі модельних проектів, що реалізовуються під контролем 

німецьких органів юстиції в судах ряду земель країни.  

Питання про ефективність і виправданість запровадження обов’язкової 

медіації завжди викликало велику дискусію. Зокрема, Апеляційний суд Англії та 

Уельсу, розглядаючи питання щодо повноваження суду направляти справу на 

обов’язкову медіацію у пункті 9 рішення у справі «Хелсі та Мілтон Кейнс General 

Nhs Trust; Стил та Джой та Холлідей» (Halsey and  Milton Keynes General Nhs Trust; 

Steel and Joy and Halliday) № B3/2003/1458 та B3/2003/1582 від 11 травня 

2004 року [106], зазначив, що така практика порушує право сторін на доступ до 

правосуддя та на справедливий судовий розгляд, закріплене в статті 6 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. Навіть якщо (на противагу нашій 

думці) суд має компетенцію зобов’язати сторони направити їх спір до медіації, то 

важко уявити собі обставини, за яких доцільно було б здійснювати це. 

В Австралійському Союзі з даного питання складається суперечлива судова 

практика. Так, в штаті Новий Південний Уельс, відповідно до статті 26 розділу 4 

(section 26; part 4) Акту про цивільний процес (Civil Procedure Act) від 

2005 року [107], якщо суд вважає за потрібне, він може повністю або частково 

направити справу на медіацію незалежно від згоди сторін. У зв’язку з цим, у рішенні 

Апеляційного суду Нового Південного Уельсу (New South Wales Court of Appeal) у 

справі «Корпорація Chinadotcom проти Морроу» (Chinadotcom Corporation v. 

Morrow) NSWCA 82 від 8 листопада 2001 року [108] суддя зазначив, що медіація не 

ефективна, якщо сторони не бажають брати в ній участь. Натомість, у рішенні 

Верховного суду Нового Південного Уельсу (New South Wales Supreme Court) у 

справі «Корпорація Remuneration Planning Pty Limited проти Фіттон; Фіттон проти 

Костелло» (Remuneration Planning Corporation Pty Limited v. Fitton; Fitton v Costello) 

NSWSC 1208 від 14 грудня 2001року [109], суд штату вказав, що так як дане 

повноваження надано суду, необхідно враховувати, що в деяких випадках медіація 

була проведена успішно, незважаючи на те, що призначена всупереч волі сторін або 

після переконання сторін в необхідності проведення медіації. 
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Проведені дослідження свідчать про те, що у випадку, якщо держава 

запровадить обов’язкову медіацію, сторони будуть використовувати її. Особливо під 

загрозою штрафних санкцій за звернення до суду з позовом без попереднього 

проходження процедури медіації. У зв’язку з цим, першочерговим наслідком 

запровадження обов’язкової медіації буде її швидке сприйняття суспільством. 

Проте, буде й інший наслідок, зокрема, зменшення коефіцієнту успішності даної 

процедури у порівнянні з добровільною медіацією. Такий стан речей, 

обумовлюється тим, що, якщо сторони спору будуть звертатися до процедури 

медіації під примусом, то це саме по собі не створить відповідного настрою для 

урегулювання правового спору та досягнення взаємовигідної та взаємоприйнятної 

домовленості. Таким чином постає логічне питання – який найкращий баланс між 

обов’язковістю та добровільністю медіації? 

Схеми направлення справ на медіацію в багатьох європейських країнах 

продемонстрували, що, крім суто добровільних чи суто обов’язкових схем, існує ще 

декілька альтернативних варіантів. А. Де Роо та Р. Джагтенберг виявили, що,  що  

існує  шість  основних варіантів направлення справи на медіацію: 1) сторони самі 

пропонують ідею посередництва як варіант; 2) суддя пропонує ідею як 

необов’язкову; 3) суддя (чи посередник) пропонує ідею, але супроводжує 

пропозицію деякими професійними поясненнями (часто призначеними для сторін); 

4) суддя  ініціює  направлення (сторони можуть відмовитися без санкцій для себе); 

5) суддя ініціює, але за відмову може слідувати санкція; 6) суддя відмовляє у 

доступі до суду до проходження спроби посередництва [93,с.58].  

Опираючись на результати проведеного нами опитування, можемо 

констатувати, що більшість адвокатів, а саме 181 з 250 опитаних (72,4%) вважають, 

що медіація в Україні повинна застосовуватись на підставі взаємної згоди сторін, 

тобто, бути добровільною. З них загальний стаж здійснення адвокатської діяльності 

до 5 років мають 68 осіб (27,2%); від 5 до 10 років – 82 особи (32,8%); від 10 до 20 

років – 25 осіб (10%); від 20 до 30 років – 6 осіб (2,4 %). Разом з цим, 69 адвокатів 

(27,6%) відповіли, що медіація в Україні повинна проводитись в імперативному 

порядку на підставі припису закону, за постановою суду або іншого 
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уповноваженого органу, тобто бути обов’язковою. З них загальний стаж здійснення 

адвокатської діяльності до 5 років мають 13 осіб (5,2%); від 5 до 10 років – 24 осіб 

(9,6%); від 10 до 20 років – 25 осіб (10%); від 20 до 30 років – 7 осіб (2,8 %). 

Юридичні дебати з питання добровільного чи примусового посередництва 

вказують на ознаки того, що добровільне посередництво як в рамках присудової 

моделі медіації, так і в межах позасудової моделі медіації, може виявитися набагато 

потужнішим інструментом, ніж обов’язкове посередництво, що змінить культуру 

розв’язання правових спорів. Тому на нашу думку, якщо й запроваджувати медіацію 

в Україні, то лише добровільну, оскільки саме добровільність є основоположним 

початком організації та проведення медіації. Добровільність медіації відображає 

саму ідею примирення, яка, в свою чергу, є основною відмінністю та перевагою 

медіації в порівнянні з юрисдикційними процедурами. Згода сторін приймати участь 

у медіації та вести переговори з врегулювання спору є одним з ключових чинників, 

що зумовлюють успішність примирної процедури. Добровільність медіації означає, 

що початок та проведення примирної процедури, а також безпосереднє 

урегулювання конфлікту та виконання прийнятого під час проведення процедури 

медіації рішення, здійснюється виключно на основі вільного волевиявлення сторін 

конфлікту. Разом з тим, добровільність у медіації виявляється у декількох аспектах: 

по-перше, добровільність вибору медіації як способу урегулювання спору; по-друге, 

процедура медіації розпочинається лише на підставі взаємної домовленості сторін 

спору; по-третє, добровільність у виборі медіатора; по-четверте, добровільність 

участі у процедурі, яка виражається в тому, що все, що відбувається в процедурі 

можливо тільки за згодою всіх сторін спору (сторони, в тому числі, можуть 

погоджувати правила проведення процедури), а також у добровільності виходу з 

процедури медіації; по-п’яте, пошук взаємоприйнятних та взаємовигідних рішень 

здійснюється без будь-якого зовнішнього тиску, і як результат, сторони добровільно 

приймають або не приймають те чи інше рішення по суті спору (конфлікту). Крім 

того, ми вважаємо, що обов’язковість суперечить самій природі медіації як 

інструменту пошуку консенсусу між сторонами, які зацікавлені у співпраці, 
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швидкому та ефективному урегулюванні, вирішенні правового конфлікту без 

звернення до юрисдикційних органів. 

З іншого боку, не викликає сумнівів те, що основними перешкодами 

поширення практики медіації в Україні на сьогоднішній день є недостатній обсяг 

інформації та низький рівень поінформованості населення про медіацію, недовіру і 

скептичне ставлення до роботи посередників. Тому, ми вважаємо, що на початкових 

етапах розвитку примирних процедур потрібно інформувати суб’єктів спірних 

правовідносин про можливості та переваги медіації, а також стимулювати 

поширення практики її застосування. Було б доречно розгорнути широку кампанію з 

інформування громадськості про дану процедури, яка має підтримуватися та 

фінансуватися державою. Така кампанія може полягати у проведенні безкоштовних 

консультацій з приводу проведення медіації, соціальної реклами, доступності послуг 

медіатора. Крім того, у судах та на офіційному сайті судів варто розмістити 

інформацію про процедуру медіації, її особливості та переваги, а також надати 

суддям, слідчим, прокурорам, адвокатам право інформувати сторін спірних 

правовідносин з питань медіації та рекомендувати звернення сторонам до даної 

процедури (при цьому сторони в праві відмовитися від медіації без будь-яких 

правових наслідків для себе). 

 

Висновки до розділу 1 

 

У даному розділі розкрито сутність медіації як правового явища, визначено її 

поняття, охарактеризовано її основні принципи та види; досліджено досвід 

правового регулювання медіації на міжнародному рівні та національному рівні 

зарубіжних країн та України; проаналізовано моделі медіації у світі та визначено 

перспективи запровадженні медіації в Україні. 

Медіація є особливим чином організованою переговорною процедурою, 

підпорядкованою певним правилам, яка являє собою сукупність стадій, що 

послідовно змінюють одна одну.  
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На підставі системного аналізу запропонованих у юридичній літературі 

позицій науковців щодо визначення поняття медіація, виділено її ознаки: 

1) наявність протилежних інтересів або конфлікту між сторонами; 2) учасниками 

медіації є сторони конфлікту (спірного правовідношення) та медіатор; 3) вирішення 

конфлікту (правового спору) та прийняття рішення здійснюється безпосередньо 

сторонами; 4) наявність третьої особи – незалежного та неупередженого медіатора, 

який сприяє налагодженню комунікації та співпраці між сторонами, однак не 

вирішує конфлікт (правовий спір) по суті; 5) зміст посередництва складають два 

компоненти: переговори сторін і діяльність медіатора; 6) відсутність правової 

регламентації процедури медіації; 7) наявність медіаційної угоди та неможливість 

примусового її виконання без звернення до компетентних органів; 8) результати 

медіації повинні задовольняти інтереси кожної зі сторін; 9) консенсуальний 

характер процедури, оскільки посередництво насамперед спрямоване на мирне 

врегулювання спору. 

Систему принципів медіації слід розглядати як сукупність у взаємодії, 

взаємообумовленості та взаємозв’язку усіх загальнообов’язкових вихідних 

нормативно-юридичних положень, що відрізняються універсальністю, загальною 

значимістю та імперативністю,  визначають сутність та зміст інституту медіації, 

його природу, методи (прийоми) досягнення цілей та завдань медіації і виступають 

критерієм правомірності поведінки та діяльності учасників медіації (сторін 

конфлікту та медіатора). 

Основними принципами медіації є: 1) принцип добровільності, 2) принцип 

нейтральності або неупередженості медіатора, 3) принцип рівноправності сторін, 

4) принцип конфіденційності, 5) принцип ведення переговорів на основі 

об’єктивних критеріїв. 

У даному розділі досліджено досвід правового регулювання медіації на 

міжнародному рівні (законодавство Ради Європи, ООН, Європейського союзу) і 

національному рівні зарубіжних країн (Австрійської  Республіки, Італійської 

Республіки, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Французької 

Республіки) та України. 
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На підставі аналізу положень міжнародного та національного законодавства 

зарубіжних країн щодо регулювання медіації, а також практики його застосування 

зроблено висновок, що нормативне регулювання медіації на початковому етапі її 

інтеграції у правову систему країни не є бажаним, оскільки воно здатне поставити 

під загрозу характерні риси посередництва, такі як гнучкість, добровільність та 

незалежність сторін правового спору. Законодавство не повинно перешкоджати 

розвитку посередництва.  

Під терміном моделі медіації варто розуміти абстрактну теоретичну 

конструкцію, яка відображає процедурні особливості проведення медіації через 

характеристику її основних компонентів, а саме підстав звернення до медіації 

(добровільність чи обов’язковість), ступеня інтеграції у судову систему країни, типу 

переговорів між сторонами у поєднанні з медіативною технікою медіатора та обсягу 

компетенції медіатора під час проведення процедури урегулювання конфлікту. 

Проведений аналіз окремих моделей медіації із урахуванням рівня інтеграції 

медіації у судову систему та ролі медіатора в процедурах примирення. 

Залежно від інтеграції у судову систему країни виділяють присудову та 

позасудову моделі медіації. Присудова модель медіації інтегрована у судові 

процедури, тоді як позасудова модель існує паралельно з ними. 

На підставі системного аналізу положень чинного кримінального та 

кримінального процесуального законодавства щодо можливості примирення сторін 

в кримінальному процесі України на даний момент закладено основи для існування 

позасудової моделі медіації. Аналіз законодавства та літератури цивілістичної 

спрямованості демонструє, що існують передумови для розвитку, функціонування 

та інтеграції медіації також і в цивільний процес України.  

Досліджено різні підходи до виділення моделей медіації залежно від ролі 

медіатора. Дані моделі слугують основою для розуміння сутності процедури 

медіації, ілюструють набір медіативних технік, демонструють співвідношення між 

обсягом повноважень медіатора та сторін конфлікту, відображають 

взаємозалежність між обраною медіативною технікою та результатом даної 

процедури. 
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РОЗДІЛ 2 

 ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ АДВОКАТА В  

ПРОЦЕДУРІ МЕДІАЦІЇ 

 

2.1. Правовий статус адвоката-медіатора в процедурі медіації 

 

Підвищення ефективності судочинства в Україні може бути забезпечене 

запровадженням нових організаційних форм здійснення правосуддя. Адже 

організаційний аспект реформування судочинства в Україні є не менш важливим, 

ніж нормативно–процесуальний. Однією з таких новітніх організаційних форм 

виступає відновне правосуддя, яке може стати тим компромісом у змагальній 

системі судочинства, що надасть можливість повною мірою врахувати позиції 

сторін і водночас буде більш раціональним і економним засобом досягнення мети 

правосуддя порівняно з традиційним процесом вирішення судових спорів. При 

здійсненні медіативних процедур велику роль відіграє медіатор, оскільки саме він 

забезпечує належну організацію та проведення процесу врегулювання правового 

спору. При цьому, варто зазначити, що участь адвоката в процедурі посередництва в 

якості медіатора має вирізнятися певною специфікою в порівнянні з виконанням 

ролі медіатора іншими особами (конфліктологами, психологами, соціологами та ін.), 

оскільки адвокат є кваліфікованим юристом, який надає юридичну допомогу на 

професійній основі. З іншого боку, надання адвокатом допомоги у врегулюванні 

правових спорів (юридичних конфліктів) варто розглядати як здійснення 

адвокатської діяльності, яка виходить за рамки традиційної ролі адвоката як радника 

з правових питань. З огляду на це, виникає потреба у визначенні особливостей 

правового статусу та діяльності адвоката–медіатора на теоретичному рівні та 

виокремленні специфічних рис діяльності адвоката–медіатора з практичної точки 

зору. Дослідження даних питань представляється нам надзвичайно важливим, 

оскільки перш за все полягає в тому, щоб забезпечити високий рівень захисту прав 

та законних інтересів учасників процесу медіації, а також сприятиме як підвищенню 

професійної кваліфікації адвокатів, так і розвитку та популяризації медіації в 

Україні. 
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Традиційно в юридичній літературі поняття правового статусу особи 

науковці визначають як сукупність прав та обов’язків, наданих суб’єктам 

відповідної категорії. Так, А.В. Малько під правовим статусом особи розуміє 

юридично закріплене становище суб’єкта в суспільстві, яке виражається в певному 

комплексі його прав і обов’язків [110,с.102]. Г.І. Костакі пропонує розглядати 

правовий статус особи як обумовлене паритетністю взаємовідносин держави і особи 

положення останньої у всіх сферах життєдіяльності суспільства й держави і 

наділеної у зв’язку з цим комплексом гарантованих соціальних, політичних, 

економічних та інших прав і свобод в сумі з покладеними на неї обов’язками і 

відповідальністю перед суспільством і державою [111,с.16]. К.В. Рогатюк правовий 

статус особи визначає як закріплене в нормах права і гарантоване нормами права 

становище особи в суспільстві і державі, що визначається всією сукупністю прав та 

обов’язків, притаманних даній особі чи групі осіб [112,с.112]. На думку 

С.Н. Братановського, правовий статус – це визнана конституцією і законодавством 

сукупність прав та обов’язків суб’єктів, а також повноважень державних органів і 

посадових осіб, за допомогою яких вони виконують свої соціальні ролі [113,с.115]. З 

точки зору О.Ф. Скакуна, правовий статус особи – це система закріплених у 

нормативно–правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, 

відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тобто такий, що має 

правосуб’єктність) координує свою поведінку в суспільстві [114,с.378–379]. Разом з 

тим, А.Н. Пьянков зауважив, що правовий статус це не тільки багатоелементна, але і 

внутрішньо суперечлива система, що знаходиться в постійному оновленні, розвитку, 

вдосконаленні, тому залежно від цілей дослідження правовий статус можливо 

розглядати у декількох аспектах, а саме: як особливу юридичну категорію і систему 

взаємопов’язаних елементів; як правову модель поведінки особи; як юридичне 

вираження свободи і необхідності, належного і можливого; як систему соціально–

правової інформації й нормативно–ціннісних орієнтирів; як один з показників 

прогресивності суспільства, його гуманізму і демократичності, як форму і спосіб 

поєднання й регулювання суспільних та особистих інтересів; та запропонував 
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розглядати правовий статус як такий елемент правової системи, який сам володіє 

правовими характеристиками [115,с.7–8]. 

Таким чином, проаналізувавши чисельні праці з цього приводу, ми дійшли 

висновку, що більшість вчених поділяють думку про те, що ядром правового 

статусу особи є права і обов’язки. Однак, у трактуванні правового статусу особи та 

його структури серед вчених немає єдності, тому панує точка зору, згідно якої права 

і обов’язки – це лише головний елемент правового статусу [116,с.59–62] проте, 

далеко не єдиний. Так, до структури правового статусу, крім прав та обов’язків, 

вчені відносять: а) громадянство; б) правосуб’єктність; в) юридичні гарантії; г) 

правові принципи; д) законні інтереси; є) юридичну відповідальність; ж) правові 

норми, які встановлюють даний статус; з) правовідносини загального типу. Проте, 

на думку О.Ф. Скакуна, зазначені категорії, окрім юридичної відповідальності, є або 

передумовами правового статусу, або його умовами, супроводжують його, 

примикають до нього, але не складають його структуру [114,с.379]. Що ж стосується 

юридичної відповідальності, то хоча вона і має вторинний характер, однак також є 

елементом правового статусу особи і реалізується в результаті вчинення 

правопорушення або в зв’язку з невиконанням компетенції чи перевищенням її 

обсягу, а тому особливо виявляється при аналізі спеціального статусу посадової 

особи [114,с.380]. 

З метою з’ясування правового статусу адвоката в практичній реалізації 

процедури медіації видається за необхідне розглянути перераховані вище елементи 

правового статусу особи. Так, елементами правового статусу адвоката є: професійні 

права адвоката; професійні обов’язки адвоката; професійна відповідальність 

адвоката. Професійні права адвоката – це сукупність визначених та гарантованих 

чинним законодавством України та міжнародно-правовими актами повноважень та 

правових можливостей, необхідних для здійснення незалежної професійної 

діяльності адвоката щодо забезпечення захисту, представництва та надання інших 

видів правової допомоги клієнту. Професійні права адвоката закріплені в статті 20 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року 

№5076-VI (далі – ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») [117]. Професійні 
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обов’язки адвоката – це законодавчо визначена необхідність професійної поведінки 

адвоката, що об’єктивно зумовлена потребами захисту прав та законних інтересів 

клієнтів від порушень з боку адвоката. Основні професійні обов’язки адвоката 

визначені у статті 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У випадку 

невиконання чи неналежного виконання своїх професійних обов’язків адвоката 

може бути притягнуто до професійної відповідальності відповідно до вимог та в 

порядку передбаченому законодавством України. Питання відповідальності 

адвоката (а також адвоката–медіатора) за невиконання чи неналежне виконання 

професійних обов’язків детально буде висвітлено у другому підрозділі даного 

розділу. 

Отже, визначивши структурні елементи правового статусу особи взагалі, та 

правового статусу адвоката зокрема, ми вважаємо, що під правовим статусом 

адвоката варто розуміти сукупність професійних прав, обов’язків та 

відповідальності, закріплених в чинному законодавстві, міжнародно-правових 

актах і гарантованих державою, відповідно до яких адвокат як суб’єкт права 

реалізує свою професійну діяльність. 

Розглянувши основні елементи правового статусу адвоката, наступним нашим 

завданням на шляху до визначення особливостей адвокатської діяльності в 

практичній реалізації процедури медіації буде визначити функції та роль 

медіатора під час проведення процедури посередництва. 

Власне кажучи,  медіатор – це третя сторона у процедурі, яка пропонує 

варіант вирішення спору шляхом надання рекомендації або висновків, які не є 

обов’язковими для виконання сторонами. Медіатор – це незалежна (неупереджена) 

третя сторона, що супроводжує процес медіації для вирішення конфлікту і для 

досягнення конкретної угоди. За допомогою медіаторів можна знайти рішення, при 

яких не буде ні переможених, ні переможців. Недаремно у наукових джерелах 

медіатора називають хранителем процедури медіації [118,с.48]. 

Перш ніж вести мову про роль посередника необхідно з’ясувати, які ж функції 

виконує медіатор під час процедури медіації. Під функціями медіатора можна 

розуміти основні напрями діяльності медіатора, що виражають його роль і завдання 
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в процедурній, змістовної та емоційно-психологічної сферах. Так, на думку 

С.І. Калашникової, функції медіатора можна розмежувати в залежності від сфер 

його діяльності: 1) функції в сфері процедури; 2) функції в сфері змісту спору; 

3) функції в емоційно–психологічній сфері. У сфері процедури медіатор виконує дві 

основні функції: 1) організаційну та 2) педагогічну. У сфері змісту спору медіатор 

виконує інформаційну (надання об’єктивної інформації щодо складних питань) і в 

деяких випадках, консультативну функції. Останню групу функцій медіатора можна 

назвати універсальною, відповідно, в деяких випадках медіатор працює переважно з 

процедурою, в інших ситуаціях, при реалізації різних моделей медіації – з 

проблемою або змістом спору [23,c.112–114]. 

Роль медіатора науковці визначають за допомогою таких трьох позицій: 

1) забезпечення зв’язку між сторонами спору для того, щоб вони могли зрозуміти 

перспективи розв’язання конфлікту та з’ясувати фактичні основні потреби й 

інтереси один одного; 2) раціоналізація переговорного процесу між сторонами, 

спонукати їх до напрацювання щодо переговорів принципового підходу і 

знаходження рішень, котрі належним чином відповідають їх головним інтересам; 

3) в окремих випадках і на прохання сторін, висунення істотних пропозицій, щоб 

підштовхнути сторони до досягнення згоди [119,c.59–60]. 

На основі досліджень, проведених з метою з’ясування ролей посередника, 

Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, X. Терешко виділяють найважливіші ролі, при 

виконанні яких посередник: а) допомагає сторонам визнати право інших бути 

залученими до процесу переговорів; б) сприяє учасникам у формуванні 

взаємоприйнятної угоди, вміє проаналізувати неадекватність таких цілей сторін, що 

є нереалістичними; в) організовує і структурує посередницьку зустріч; г) стимулює 

дискусію і допомагає учасникам побачити існуючі проблеми з різних точок зору; 

ґ) навчає учасників особливостей посередницького процесу; д) розширює ресурсні 

можливості сторін, допомагає їм виявити нові ресурси та, в разі необхідності, 

скеровує їх до відповідних фахівців [25,с.89]. 

Разом з тим, участь адвоката в урегулюванні правових спорів в якості 

медіатора відрізняється як від традиційної адвокатської діяльності, так і від 
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діяльності медіатора. Особливості даної діяльності будуть проявлятися у таких 

ознаках, запропонованих А.М. Понасюком [120,с.148], як: 1) особлива предметна 

сфера діяльності адвоката, пов’язана з глибоким всебічним аналізом протиріч і 

відносин у конфліктах різних предметних категорій; 2) особлива роль адвоката як 

незалежного та неупередженого посередника, який сприяє сторонам в пошуку 

взаємоприйнятних та взаємовигідних умов припинення спору; 3) особлива 

процедура (медіація), в рамках якої може здійснюватися адвокатська діяльність, і 

місце адвоката-медіатора в даній процедурі. 

Вважаємо за доцільне проаналізувати кожну із запропонованих вище ознак і 

виявити у чому ж саме проявляється особливості адвокатської діяльності в якості 

медіатора. 

Так, першою ознакою є особлива предметна сфера діяльності адвоката, 

пов’язана з глибоким всебічним аналізом протиріч і відносин у конфліктах 

різних предметних категорій. Досвід та практика зарубіжних країн свідчить про 

те, що протягом свого існування медіація як спосіб урегулювання спорів 

застосовується у найрізноманітніших сферах суспільного життя. Однак є й ті 

області, де її застосування являється особливо поширеним та найбільш ефективним. 

До таких сфер відносять: сімейні конфлікти та питання пов’язані з розлученням; 

конфлікти між сусідами; комерційні спори; між– і внутрішньокорпоративні спори 

(наприклад, між акціонерами, засновниками юридичних осіб, трудові спори); 

протиріччя, що виникають у договірних відносинах; юридичні конфлікти в рамках 

кримінальних справ; конфлікти у політичній сфері. Проте, варто пам’ятати, що 

сфери застосування медіації виходять за межі вказаних вище прикладів.  

Опираючись на результати проведеного нами дослідження, маємо можливість 

констатувати, що більшість адвокатів, зокрема 156 з 250 опитаних (62,4%), 

вважають, що медіацію доцільно використовувати в усіх категоріях цивільних 

справ. Разом з тим, 75 адвокатів (30%) вважають, що медіацію доцільно 

використовувати лише в окремих категоріях цивільних справ, зокрема, сімейних. 

Також, значна кількість опитаних, 138 з 250 (55,2%), вважають, що медіацію 

доцільно використовувати в господарських справах.  
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106 опитаних адвокатів (42,4%) вказують, що медіацію можливо 

використовувати в окремих категоріях кримінальних справ (серед можливих 

варіантів використання медіації вказувались справи приватного обвинувачення, а 

також зазначалось, що у всіх категоріях справ, в яких наявні потерпілі). При цьому, 

71 особа (28,4%) вказала, що медіація може використовуватись в усіх категоріях 

кримінальних справах.  

Найменша кількість, а саме 71 особа (28,4%), вважає, що медіацію доцільно 

використовувати в адміністративних справах. 

Однак, не зважаючи на достатньо універсальний характер медіації як способу 

урегулювання конфліктів, далеко не всі правові спори підлягають врегулюванню 

шляхом посередництва, оскільки не всі вони володіють достатньою 

«медіабельністю». Під «медіабельністю» варто розуміти властивість юридичного 

конфлікту (правового спору), в силу якої він може бути урегульований 

безпосередньо сторонами конфлікту (спору) під час процедури медіації. Питання 

щодо «медіабельності» конфлікту (спору) має вирішуватися адвокатом–медіатором 

до початку проведення процедури медіації з метою економії фінансових та часових 

ресурсів як сторін конфлікту (спору), так і власних. У даному випадку мається на 

увазі, що адвокат–медіатор має визначити чи є сенс проводити дану процедуру (а 

отже і витрачати на неї час, гроші та сили) і чи буде вона ефективним способом 

урегулювання спору між сторонами у конкретній ситуації.  

Для того щоб медіатор (адвокат–медіатор) міг достатньо чітко визначити чи є 

спір (конфлікт) «медіабельним» С.І. Калашнікова [23,c.91,93] запропонувала 

систему критеріїв оцінки медіабельності спору, розроблену на основі вивчення 

зарубіжної практики, до якої входять фактори об’єктивного і суб’єктивного 

характеру. Так, об’єктивні чинники визначають можливість проведення медіації 

щодо певної категорії справ і полягають у наступному: 1) відсутня пряма заборона 

на проведення медіації; 2) предмет і зміст спору не суперечать моральності й 

публічному порядку; 3) спір не зачіпає інтереси осіб, які не беруть участь у медіації; 

4) законом допускається можливість укладення мирової угоди по даній категорії 

справ (відносна умова). У свою чергу, наявність суб’єктивних факторів свідчить про 
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можливість проведення медіації по конкретному спору. До них пропонується 

відносити: 1) готовність сторін вести переговори; 2) тривалий характер відносин і 

взаємозалежність учасників спору (відносна умова). У свою чергу, М. Пель 

[121,c.257] виділяє 3 ознаки, за якими можливо встановити наявність бажання у 

сторін конфлікту (готовність сторін) брати участь у переговорах, зокрема: 

1) сторони конфлікту хочуть контролювати процес прийняття рішення; 2) прагнуть 

знайти рішення швидко з мінімальними затратами; 3) формальне юридичне рішення 

не сприяє усуненню справжніх причин конфлікту. На думку вказаного автора, це 

означає, що учасники конфлікту дійдуть згоди в більш ніж 90% випадків, навіть 

якщо офіційний (юрисдикційний) розгляд справи вже розпочато. 

Наприклад, в Англії, де суди виходять з того, що сторони повинні хоча б 

обговорити можливість використання посередництва, судді у рішенні Апеляційний 

суд Англії та Уельсу у справі «Хелсі та Мілтон Кейнс General Nhs Trust; Стил та 

Джой та Холлідей» («Halsey and  Milton Keynes General Nhs Trust; Steel and Joy and 

Halliday») № B3/2003/1458 та B3/2003/1582 від 11 травня 2004 року (п.16) виробили 

такі критерії необхідні для визначення обґрунтованості відмови сторін від 

примирної процедури: (а) природа спору; (b) конкретні обставини справи; 

(с) використання інших методів примирення; (d) чи не будуть витрати на 

посередництво невиправдано високі; (е) чи не принесе шкоди призупинення справи і 

звернення до посередника; та (f) чи має посередництво обґрунтовані надії на успіх. 

Підкреслюється, що жоден з цих чинників не є вичерпним і список вищеназваних 

чинників не є вичерпним [106]. 

Таким чином, здійснення медіативної діяльності безпосередньо пов’язано з 

проведенням адвокатом аналізу внутрішньої специфіки, змісту кожного конкретного 

конфліктного відношення (в межах якого виник спір) на підставі наведених вище 

факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру, на основі яких він зможе дійти 

висновку про можливість та доцільність проведення процедури медіації у 

відповідній сфері, а також про ефективність її застосування. 

Розкриваючи специфіку діяльності адвоката як медіатора варто звернути увагу 

на те, що приймаючи участь у проведенні процедури медіації адвокат повинен не 
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лише аналізувати відповідну ситуацію крізь призму права, а й усвідомлювати дійсні 

інтереси та потреби кожної зі сторін, більше того, як посередник він має виявити 

передумови та причини конфлікту (спору) як юридичного, так і соціального, 

психологічного або іншого характеру. Як зазначає А.М. Понасюк, для адвоката-

медіатора чинне право, з одного боку, є вказівкою на межі диспозитивності при 

розробці сторонами угоди, яка їх влаштує, а з іншого боку, своєрідним 

інструментом, що дозволяє розширити ресурси, виявити додаткові можливості для 

врегулювання спору і належним чином закріпити досягнуті домовленості. 

Діяльність адвоката в якості медіатора спрямована не на застосування права, що 

припускає лише один справді правильний варіант, а на його використання, в рамках 

якого можливе знаходження різних варіантів вирішення проблеми, кожен з яких 

буде вірним за згодою сторін на відповідні умови [120,c.149]. Тобто, здійснюючи 

медіативну діяльність адвокат в першу чергу має зосереджуватися не на 

особливостях правого регулювання відносин, які існують між сторонами та їх 

правове становище в спорі, а надавати сторонам допомогу та сприяння в пошуку 

взаємовигідних та взаємоприйнятних варіантів врегулювання правового спору з 

точки зору узгодження інтересів сторін конфлікту в межах чинного закону. 

Наступною ознакою є особлива роль адвоката як незалежного та 

неупередженого посередника, який сприяє сторонам в пошуку 

взаємоприйнятних та взаємовигідних умов урегулювання спору. Власне кажучи, 

під час медіації, на відміну від судочинства, діяльність адвоката як посередника 

буде полягати у наданні допомоги з питань проведення та безпосередньому 

сприянні у проведенні процедури посередництва усім сторонам правового спору на 

рівних засадах, а не виключно у надані професійної допомоги лише одній із сторін 

конфлікту. Тобто, під час здійснення медіативної діяльності адвокат не є ні особою, 

уповноваженою вирішити спір (конфлікт), ні представником або консультантом 

лише однієї зі сторін спору. Адвокат–медіатор в ході проведення процедури прагне 

до рівного, справедливого та неупередженого ставлення до сторін, а також, як 

правило, не знаходиться в організаційній, функціональній та (або) іншій прямій чи 

опосередкованій залежності від сторін (чи однієї з них).  



85 
 

Неупередженість відноситься до суб’єктивної сторони, тобто до 

персонального сприйняття адвоката-медіатора учасниками спору. Зазвичай, сторони 

спору доволі швидко вловлюють навіть незначні зміни в поведінці адвоката-

медіатора по відношенню до себе (зміна тривалості спілкування зі сторонами, зміна 

інтонацій, зміни у міміці тощо). Як результат, це може призвести до втрати довіри 

до адвоката-медіатора, і як наслідок, припинення процедури медіації без 

урегулювання сторонами спору. Щоб уникнути подібних ситуацій досвідчені 

медіатори ще до початку процедури медіації попереджають сторони спору, щоб 

останні при найменшій підозрі на упередженість посередника по відношенню до 

однієї чи обох сторін негайно повідомляли про це і про своє ставлення до такої 

поведінки адвоката-медіатора, задля того, щоб сторони та адвокат могли обговорити 

ситуацію, яка склалася і вирішити питання про можливість продовження процедури 

медіації. Також, неупередженість під час медіації означає, що адвокат-медіатор 

здатний відсторонитися від своїх власних почуттів, емоцій та оцінок і може з 

розумінням вислухати кожну зі сторін спору. Таким чином, неупередженість та 

незалежність припускає, що адвокат-медіатор діє абсолютно об’єктивно по 

відношенню до кожної зі сторін спору та прагне надати послуги кожній зі сторін 

спору однаковим чином, з повагою до процесу медіації і не залежно від думки 

інших. 

Діючи в якості медіатора, адвокату необхідно змінювати установку на 

застосування права в інтересах лише однієї зі сторін спору і виходити з того, що 

тільки самі сторони можуть врегулювати існуючий спір і визначити, чи є ті чи інші 

умови прийнятними для них. Тобто, адвокат-медіатор повинен слідкувати, щоб 

урегулювання відбувалося в межах законності і не суперечило вимогам чинного 

законодавства, не порушувалися права та свободи третіх осіб, а також за тим, щоб 

кожна зі сторін у повній мірі усвідомлювала значення та правові наслідки 

досягнутої домовленості. 

Останньою з ознак, у яких виявляються особливості діяльності адвоката 

як медіатора, є особлива процедура (медіація), в рамках якої може 

здійснюватися адвокатська діяльність, і місце адвоката-медіатора в даній 
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процедурі. У межах процедури медіації правовий спір урегульовується 

безпосередньо сторонами і відповідальність за підсумкове рішення (угоду) 

приймають на себе і несуть самі сторони, а не як у судовому провадженні, де справа 

вирішується суддею (третейським суддею), за якого одна зі сторін буде 

«переможцем», а інша «переможеним». У медіації відсутні імперативні начала, 

змагальність сторін, детальна процесуальна регламентація процедури та керівне 

становище третьої особи – адвоката-медіатора. Однак, як зазначає 

К. Грефін фон Шліффен, юридично мислячим посередникам доволі важко дається 

надання сторонам свободи. Юрист має здатність, звички і навіть амбіції до 

оперативного аналізу та вирішення заплутаних проблем, тому він схильний 

обмежувати автономію сторін і втручатися в переговори з власними пропозиціями. 

Разом з цим, автор зазначає, що основним же принципом медіації є правило про те, 

що будь-який самостійний консенсус сторін цінується набагато вище, ніж досконале 

рішення, запропоноване третьою стороною (посередником) [96,с.18]. Тобто, для 

здійснення медіативної діяльності адвокатам у певній мірі необхідно переглянути 

свої сформовані професійні підходи до ведення справ та спосіб мислення. Це 

обумовлено тим, що основним методом медіації є метод диспозитивності, який 

виявляється в тому, що сторони спору добровільно та самостійно приймають 

рішення про звернення за допомогою до адвоката–медіатора щодо проведення 

посередництва, самостійно обирають та погоджують кандидата у посередники, у 

разі необхідності визначають об’єктивні критерії та мінімальні процедурні правила 

проведення медіації, висувають можливі варіанти врегулювання спору, 

обговорюють їх та досягають домовленостей, а також вчиняють інші дії, які 

вважають за необхідне. 

З іншого боку, на слушну думку О.В. Лукяновської та Р.Г. Мельниченка, у 

виборі в якості медіаторів представників юридичних професій вбачаються такі 

переваги, як: володіння навичками «процедурної» гри та здатність передбачати 

юридичні наслідки укладеної угоди. Більше того, адвокат як незалежний та 

неупереджений посередник може не тільки сприяти досягненню домовленостей, але 

і юридично грамотно їх оформити. На відміну від інших представників юридичної 
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професії (суддів, прокурорів) адвокату не властивий обвинувальний ухил ведення 

справ, а як раз навпаки, він психологічно налаштований шукати і знаходити 

позитивні аспекти в своєму клієнтові [122,с.72] і його позиціях. Як зазначає 

австралійський фахівець з медіації Т. Сурдин, широке застосування погоджувальних 

процедур дає адвокатам додаткові можливості в поповненні клієнтської бази: участь 

в аналізі ризиків, дизайні систем вирішення розбіжностей і конфлікт–менеджменті. 

Клієнти очікують від юристів обізнаності про процедури альтернативного 

вирішення спорів та здатності дати пораду про те, як управляти і запобігати 

юридичним конфліктам, а не просто як воювати в суді [123,с.62–63]. 

 Специфіку адвокатської діяльності у якості медіатора А.М. Понасюк вбачає у 

тому, що діючи в якості посередника, адвокат повинен буде здійснювати лише 

загальне керівництво проведенням процедури, сприяти сторонам у врегулюванні 

розбіжностей, але при цьому не приймати за них рішення та не визначати умови 

припинення спору. Зрештою, зазначені особливості – по-перше, процедурне 

керівництво і, по-друге, відсутність можливості визначення змісту рішень і їх 

прийняття за довірителів – не властиві для традиційної діяльності адвоката як 

представника або консультанта [120,с.152]. 

З 250 опитаних нами адвокатів на запитання: «Чи є потенціал для адвокатів у 

виконанні ролі медіатора (за умови дотримання відповідних правил)?», 125 (50%) 

відповіли, що є, і адвокатам слід скласти основу корпусу професійних медіаторів. 

113 адвокатів (45,2%) на дане запитання відповіли, що такий потенціал є і адвокати 

поряд з представниками інших професій повинні зайняти дану нішу. При цьому, 12 

адвокатів (4,8%) відповіли, що вони не вбачають такого потенціалу. 

Крім того, на питання: «Чи допускаєте Ви свою спеціалізацію в якості 

адвоката-медіатора в майбутньому?», з 250 опитаних адвокатів 169 (67,6%) 

відповіли «так, допускаю». З них загальний стаж здійснення адвокатської діяльності 

до 5 років має 51 особа (20,4%); від 5 до 10 років – 68 осіб (27,2%); від 10 до 20 років 

– 37 осіб (14,8%); від 20 до 30 років – 13 осіб (5,2%). Разом з тим, 81 адвокат (32,4%) 

зазначив, що важко відповісти на дане питання. З них загальний стаж здійснення 
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адвокатської діяльності до 5 років мають 30 особа (12%); від 5 до 10 років – 38 осіб 

(15,2%); від 10 до 20 років – 13 осіб (5,2%). 

На підставі системного аналітичного дослідження особливостей участі 

адвоката у процедурі посередництва у якості медіатора із застосуванням методу 

порівняльного аналізу щодо традиційної адвокатської діяльності та діяльності 

медіатора, вважаємо, що можливо сформулювати таке визначення: «правовий 

статус адвоката-медіатора» – це  сукупність професійних прав, обов’язків та 

відповідальності, що закріплені в законодавстві, міжнародно-правових актах і 

гарантовані державою, відповідно до яких адвокат як суб’єкт права реалізує свою 

професійну діяльність, виступаючи незалежним та неупередженим посередником у 

процедурі, під час якої сторони за його сприянням намагаються відшукати 

консенсусний варіант вирішення правового спору шляхом мирних переговорів, які 

можуть бути завершені досягненням взаємовигідної та взаємоприйнятної 

домовленості. 

В Україні, на даний момент закон, який би стосувався питань регулювання 

медіації, відсутній. Отже, питання участі адвоката у медіації регулюється чинним 

законодавством щодо регулювання професійної діяльності адвокатури та адвокатів в 

Україні. Так, відповідно до частини 2 статті 40 ЦПК України, одна й та сама особа 

не може бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій 

стороні. Згідно з частини 1 статті 46 КПК України, захисник не має права взяти на 

себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить 

інтересам  особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу. У ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема пункті 7 частини 1 статті 28, 

передбачено, що адвокату забороняється укладати договір про надання правової 

допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного 

адвокатом адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі якщо адвокат 

надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам 

особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги. 

Дані правила необхідні для того, щоб уникати випадки, коли адвокат виступав би в 
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якості представника або захисника обох сторін правового спору (юридичного 

конфлікту), причому без їх згоди чи дозволу на такі дії. Насправді, важливо 

розуміти, що медіатор не є представником або захисником жодної зі сторін 

правового спору. Кожна зі сторін, якщо інше не передбачено правилами процедури 

посередництва, попередньо узгодженими сторонами, для участі у медіації може 

направляти свого представника або захисника, які за сприянням обраного сторонами 

адвоката–медіатора будуть намагатися урегулювати спір. Власне кажучи, при 

медіації інтереси сторін, як правило, не повинні суперечити один одному, оскільки 

основним інтересом сторін (при тому, що їх позиції, прагнення, очікування є 

різними) являється врегулювання правового спору шляхом мирних переговорів за 

сприяння медіатора та прийняття взаємоприйнятного та взаємовигідного рішення. 

Отже, якщо адвокат виконує спільне доручення обох (всіх) сторін про сприяння їм у 

проведенні переговорів та досягненні ними угоди, то це не буде порушувати вказані 

правила і не буде суміщенням процесуальних ролей.  

У ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у статті 19 «Види 

адвокатської діяльності» медіацію до таких видів не відносять, проте, наявна 

вказівка на те, що адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не 

заборонені законом. Так, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 1 ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність – це незалежна 

професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги клієнту. Іншими видами правової допомоги, 

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», є види адвокатської діяльності з надання правової інформації, 

консультацій та роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності 

клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів 

клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі 

порушення. Тобто, згадки про медіацію у ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» відсутні. Однак, не варто забувати про те, що діяльність адвокатів та 

адвокатури регулюється комплексом законів.  



90 
 

Так, законодавець відносить медіацію, зокрема у пункті 4 частини 1 статті 1 

ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», до видів правових послуг. В свою чергу,  

надання правових послуг, спрямованих на забезпечення  реалізації  прав  і  свобод  

людини  і  громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення 

є правовою допомогою (п.3 ч.1 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»).  

Таким чином, на підставі системного аналізу положень чинного законодавства 

щодо регулювання діяльності адвокатів маємо можливість відслідкувати наступну 

логічну послідовність: медіація є видом правових послуг – надання правових послуг 

є правовою допомогою – надання правової допомоги є адвокатською діяльністю. 

Тобто, маємо можливість стверджувати, що відповідно до чинного законодавства 

медіація може бути віднесена до видів адвокатської діяльності.  

Водночас, треба враховувати, що наприклад, А.М. Понасюк під видом 

адвокатської діяльності пропонує розуміти самостійний напрям надання адвокатом 

юридичної допомоги довірителям, обумовлений певною правовою сферою і 

процедурною специфікою діяльності адвоката [120,с.88]. В свою чергу, 

М.Р. Воскобитова [124,с.11–12], зазначає, що умовно можна виділити три основні 

характеристики для систематизації видів адвокатської діяльності, а саме: 

1) статусно-правова характеристика діяльності адвоката (орієнтована на 

дослідження прав і обов’язків адвоката); 2) технологічна характеристика діяльності 

адвоката (орієнтована на розчленування діяльності адвоката на окремі операції, 

навички, прийоми, методи і способи їх здійснення, аналіз і опис самої технології 

вчинення адвокатом окремих професійних дій, що може бути покладено в основу 

для класифікації видів юридичної допомоги); 3) предметна характеристика, яка 

дозволяє виділити види адвокатської діяльності як відносно відособлені напрями 

надання кваліфікованої юридичної допомоги, обумовлені: a) особливостями 

предмета захисту; в) специфікою правового регулювання, як самого предмета 

захисту, так і способів захисту; г) особливою системою органів, з якими належить 

професійно взаємодіяти адвокату в процесі надання кваліфікованої юридичної 

допомоги і захисту порушеного права; д) особливостями процедур здійснення 

даного виду адвокатської діяльності. 
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На нашу думку, опираючись на вказані вище характеристики,  діяльність 

адвоката-медіатора щодо організації, проведення та забезпечення правового 

супроводу медіації не може бути віднесена до жодного з видів адвокатської 

діяльності, визначених у статті 19 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

оскільки має ряд особливостей (які були визначені нами вище) у порівнянні з 

традиційною адвокатською діяльністю. Специфіка діяльності адвоката-медіатора у 

процесі врегулювання правового спору шляхом посередництва, у порівнянні з 

представництвом та захистом інтересів клієнта адвокатом, полягає у сприянні та 

наданні допомоги в урегулюванні правового спору на взаємоприйнятних та 

взаємовигідних умовах одночасно усім сторонам спору, зберігаючи при цьому 

абсолютний нейтралітет, тобто виступаючи у якості незалежного та неупередженого 

посередника. Крім того, як зазначає А.М. Понасюк, організація та проведення 

примирних процедур вимагає від адвоката наявності додаткових професійних 

навичок, обумовлених орієнтованістю примирного процесу не стільки на юридичні 

претензії суб’єктів спору, скільки на узгодження їх законних інтересів шляхом 

розгляду як правових, так і різноманітних позаправових аспектів взаємовідносин 

сторін [120,с.91]. Тобто, адвокат-медіатор повинен знати та на достатньому рівні 

володіти різноманітними медіативними техніками, вміти, у разі необхідності, з 

легкістю переходити від одного типу адвоката-медіатора до іншого, від однієї 

моделі медіації до іншої. На підставі викладеного вище, на нашу думку, діяльність 

адвоката-медіатора щодо організації, проведення та забезпечення правового 

супроводу медіації повинна бути на законодавчому рівні віднесена до самостійного 

виду адвокатської діяльності. Тож, ми пропонуємо доповнити частину 1 статті 19 ЗУ 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пунктами 9 та 10 наступного змісту: 

«1. Видами адвокатської діяльності є: 

… 9) надання інформації, консультацій і роз’яснень з питань медіації, 

забезпечення правового супроводу процедури медіації та її завершення; 

10) участь в організації та проведенні процедури медіації у якості медіатора.» 
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У зв’язку з віднесенням діяльності адвоката-медіатора до самостійного виду 

адвокатської діяльності, вважаємо за доцільне викласти у новій редакції пункт 6 

частини 1 статті 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» наступним чином: 

«6) інші види правової допомоги – види адвокатської діяльності з надання 

правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань та/або медіації, 

участі у проведенні процедури медіації у якості медіатора, правового супроводу 

діяльності клієнта, правового супроводу процедури медіації та її завершення, 

складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, 

спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, 

недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;». 

Оперуючи результатами проведеного нами анкетування, можемо 

стверджувати, що практикуючі адвокати, здебільшого, підтримують нашу точку 

зору, та погоджуються з тим, щоб виконання адвокатом ролі медіатора було визнано 

самостійним видом адвокатської діяльності. Так, з 250 опитаних адвокатів 207 

(82,8%) відповіли, що погоджуються з тим, що виконання ролі медіатора не 

суперечить суті адвокатської діяльності, що це прогресивне починання і адвокатура 

повинна відповідати сучасним тенденціям. Разом з тим, 43 особи (17,2%) вважають, 

що діяльність медіатора не повинна відноситись до видів адвокатської діяльності. 

Таким чином, запропоновані зміни, а саме доповнення частини 1 статті 19 

пунктами 9 і 10 та нова редакція пункту 6 частини 1 статті 1 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», на нашу думку, є не лише важливим, а й необхідним 

кроком, оскільки дозволять на нормативно-правовому рівні віднести діяльність 

адвоката-медіатора до видів адвокатської діяльності, що в свою чергу сприятиме 

адвокатам в урегулюванні правових спорів шляхом проведення процедури медіації. 

Також, зазначені норми повинні усунути сумніви щодо можливості виконання 

адвокатом ролі медіатора під час проведення медіації та колізій, які можуть 

виникнути у разі прийняття окремого законодавчого акту з питань медіації. 

Враховуючи той факт, що питання діяльності медіаторів, в тому числі їх 

професійні права та обов’язки, а також відповідальність, в Україні не врегульовані 

на законодавчому рівні, логічним є висновок, що діяльність адвоката, який діятиме в 
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якості медіатора буде врегульовуватися, в першу чергу, ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та іншими нормативно правовими актами, в тому числі і 

міжнародними, а отже усі професійні права, обов’язки та відповідальність, якими 

володіє адвокат будуть поширюватися і на адвоката-медіатора. 

Проведене вище дослідження дає нам змогу визначити функції, які виконує 

адвокат-медіатор під час проведення процедури медіації. Так, адвокат-медіатор 

під час практичної реалізації процедури медіації виконує такі функції, як: 

1) функцію оцінки спору (повинен обдумано і ретельно вивчити та оцінити всі 

характеристики спору з точок зору всіх сторін конфлікту; 2) функцію неупередженої 

організації процесу (допомога у встановленні основних правил, які стануть основою 

процедурних угод; організація переговорного процесу; допомога сторонам у 

досягненні процедурних угод; підтримка коректних відносин між сторонами; 

утримання сторін у рамках процесу; забезпечення та підтримка психологічної 

задоволеності кожної зі сторін); 3) функцію генерування альтернативних ідей (може 

допомогти сторонам знайти альтернативні варіанти вирішення спору, які, врешті–

решт, можуть призвести до досягнення згоди); 4) аналітичну функцію (визначає 

наскільки прагнення сторони стосовно кінцевого результату спору є реалістичним та 

здійсненим); 5) функцію сприяння сторонам у виробленні остаточної домовленості; 

6) виховну функцію (навчає сторони думати, діяти і вести переговори у напрямку 

співробітництва); 7) юридичну функцію (слідкує, щоб досягнуті сторонами 

домовленості не виходили за межі права та чинного законодавства, щоб кожна зі 

сторін розуміла та усвідомлювала правові наслідки укладеної угоди, а також щоб не 

порушувалися права, свободи та законні інтереси інших осіб). 

Разом з тим, встановивши особливості професійної діяльності адвоката та 

визначивши його функції під час практичної реалізації процедури медіації можемо 

окреслити роль адвоката-медіатора у процедурі посередництва. Отже, роль 

адвоката-медіатора під час практичної реалізації процедури медіації полягає у: 

1) створенні належних умов для проведення процедури медіації; 2) інформуванні 

учасників стосовно особливостей процесу медіації; 3) сприянні сторонам у 

врегулюванні правового спору (юридичного конфлікту); 4) забезпеченні належного 
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юридичного супроводу усієї процедури медіації та її завершення; 5) слідкуванні за 

додержанням законності усіма сторонами медіації. Однак, варто  пам’ятати про те, 

що залежно від різновиду моделей медіації (оціночна медіація, медіація сприяння, 

регулятивна медіація,  трансформативна медіація, експертно–консультативна 

медіація, терапевтична медіація, традиційна медіація та інші) роль та обсяг 

повноважень медіатора, в тому числі й адвоката-медіатора, може зазнавати певних 

змін, зокрема, розширюватися у порівнянні із загально прийнятою. 

В межах даного підрозділу, з метою повного та всебічного дослідження 

правового статусу адвоката-медіатора, цікавим видається питання стосовно 

виділення типів адвокатів-медіаторів. Однак, перш ніж визначитися із типами 

адвокатів-медіаторів, вкрай важливим видається аналіз підходів щодо виділення 

типів медіаторів. Так, залежно від ролі медіатора у процедурі посередництва 

А. Вишневська [125,c.19–20] пропонує виділяти п’ять типів медіаторів, а саме:  

1) «третейський суддя» – має максимальні можливості для вирішення проблеми. Він 

вивчає проблему всебічно і його рішення не підлягає оскарженню; 2) «арбітр» – те ж 

саме, але сторони можуть не погодитися з його рішенням і звернутися до іншого; 

3) «посередник» – нейтральна роль. Має спеціальні знання і забезпечує 

конструктивне розв’язання конфлікту, але остаточне рішення належить сторонам; 

4) «помічник» – організує зустрічі, але не бере участі в обговоренні; 

5) «спостерігач» – своєю присутністю в зоні конфлікту пом’якшує його перебіг. 

Перші два типи називають високоавторитарними. Вони вигідні, якщо потрібно 

прийняти швидке рішення. Однак, якщо конфлікт не занадто напружений, 

доречніше застосовувати останні три.  

Однак, на нашу думку, твердження А. Вишневської про те, що саме медіатор 

(не сторони конфлікту) наділений максимальними обсягом повноважень щодо 

урегулювання спору та його рішення не підлягають оскарженню, видається хибним, 

оскільки суперечить сутності медіації як процедурі, під час якої сторони за 

сприянням медіатора самостійно вирішують правовий спір, який мав місце. Саме 

тому, виділення такого типу медіаторів як «третейський суддя», ми вважаємо, 

недоречним. 
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 У свою чергу, Н.В. Нестор [126,с.143] розрізняє наступні типи медіаторів 

залежно від їх ролі під час ведення процедури медіації: 1) медіатор як 

«головуючий»: він лише регулює процедуру і не здійснює жодного впливу на зміст 

медіації; 2) медіатор як «формулювальник»: своєю участю він розширює 

інформаційну та аргументаційну базу сторін, використовуючи свої професійні 

знання; 3) медіатор як «радник»: він намагається не тільки направляти процес, а й 

координувати його зміст; 4) медіатор як «оцінювач»: він розкриває нереалістичні 

наміри сторін, надаючи свою оцінку ситуації; 5) медіатор як «лідер»: у випадку 

неможливості сторін досягти згоди, він вносить свої пропозиції щодо вирішення 

конфлікту. При цьому автор наголошує на тому, що на практиці зазначені ролі під 

час проведення процедури медіації постійно чергуються та поєднуються одна з 

одною. 

Отже, дослідивши підходи стосовно виділення типів медіаторів, а також, 

з’ясувавши особливості діяльності, функції та роль адвоката-медіатора, вважаємо за 

можливе, виділити типи адвокатів-медіаторів. На нашу думку, адвокатів-

медіаторів залежно від їх ролі та обсягу повноважень у медіації можливо 

розділити на такі типи, зокрема: 

1) «експерт-консультант» – адвокат-медіатор виступає в якості експерта у 

галузі права та надає юридичні консультації одночасно усім сторонам на їх вимогу, 

як правило, у випадку коли сторін цікавлять виключно юридичні аспекти (які по 

своїй суті і стали причинами виникнення конфлікту) урегулювання спору; 

2) «терапевт» – адвокат-медіатор сприяє збереженню близьких відносин 

сторін у випадку, коли такі відносини виступають самостійною метою процедури 

посередництва, а також, у змісті яких наявна досить сильна емоційна складова (як 

правило, це сімейні спори, або конфлікти, які виникають між суб’єктами, що 

пов’язані особливими соціальними відносинами); 

3) «організатор» – адвокат-медіатор забезпечує організацію і проведення 

переговорів (зазвичай, інтегративних переговорів відповідно до «гарвардського 

методу»), виявлення інтересів сторін, розширення можливих варіантів 
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врегулювання конфлікту та сприяння у виробленні угоди взаємовигідної та 

взаємоприйнятної для всіх учасників спору; 

4) «оцінювач» – основне завдання адвоката-медіатора полягає у тому, щоб 

дізнатися про обставини справи та основні інтереси сторін, інтереси інших 

зацікавлених осіб, потім використати ці знання, щоб спрямувати сторони у 

напрямку результату, який буде відповідати таким інтересам, а також допомогти 

сторонам визначити сильні та слабкі сторони їх позицій та ймовірний результат 

судового розгляду або будь-якого іншого процесу, який вони будуть 

використовувати, якщо не дійдуть згоди щодо можливості застосування процедури 

посередництва; 

5) «наставник» – адвокат-медіатор допомагає кожній зі сторін (при 

індивідуальних зустрічах) виявити причини конфлікту, розібратися з емоціями та 

навчити контролювати їх в межах необхідних для плідної співпраці з контрагентом, 

чітко визначити, що особа очікує від медіації та чого прагне; 

6) «головуючий» – адвокат-медіатор на вимогу сторін на основі їх прав, 

свобод, законних інтересів та обов’язків, опираючись на об’єктивні критерії 

(розроблені сторонами), виробляє можливі варіанти урегулювання спору та 

виносить на обговорення сторонам, які самостійно досягають домовленості та 

приймають підсумкову угоду. 

Враховуючи, що ефективність медіації залежить в першу чергу від 

суб’єктивних чинників (а саме сторін спору), адвокату-медіатору необхідно бути 

надзвичайно гнучким, тобто, залежно від ситуації вміти поєднувати різні ролі та 

медіативні техніки, а отже у разі необхідності з легкістю переходити від одного з 

розглянутих вище типів до інших. 

Підбиваючи підсумок, маємо змогу констатувати, що особливості участі 

адвоката у процедурі посередництва у якості медіатора у порівнянні з традиційною 

адвокатською діяльністю полягають у тому, що адвокат-медіатор в першу чергу 

повинен надавати сторонам допомогу та сприяння в пошуку взаємовигідних та 

взаємоприйнятних варіантів врегулювання юридичного конфлікту з точки зору 

узгодження інтересів сторін конфлікту в межах чинного закону, а не 
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зосереджуватися на особливостях правого регулювання відносин, які існують між 

сторонами та їх правовому становищі в спорі. Водночас, порівняно із класичною 

медіативною діяльністю, адвокат-медіатор повинен слідкувати щоб урегулювання 

відбувалося в межах законності і не суперечило вимогам чинного законодавства, не 

порушувалися права та свободи третіх осіб, а також за тим, щоб кожна зі сторін у 

повній мірі усвідомлювала значення та правові наслідки досягнутої домовленості. 

Крім того, адвокат-медіатор повинен забезпечувати правовий супровід процедури 

медіації та її завершення. Таким чином, існують суттєві особливості при проведенні 

процедури медіації адвокатом-медіатором, про які варто пам’ятати (як адвокатам, 

так і особам, які бажають врегулювати правовий спір шляхом медіації) та 

враховувати при практичній реалізації процедури медіації. 

 

2.2. Професійна відповідальність адвоката-медіатора 

 

Успіхи нашої держави на шляху формування демократичних засад залежать 

від готовності держави забезпечити кожному громадянину належні засоби 

правового захисту. Чільне місце серед таких засобів правового захисту займає право 

на отримання кваліфікованої правової допомоги, в тому числі і право на отримання 

медіативних послуг. При цьому, однією з гарантій права на кваліфіковану правову 

допомогу є діяльність адвокатів–медіаторів як осіб, що здійснюють професійну 

правову допомогу шляхом надання послуг з медіації. Діяльність адвоката–медіатора 

є надзвичайно важливою та необхідною, проте на практиці завжди зустрічаються 

випадки порушення, невиконання чи неналежного виконання адвокатом–медіатором 

своїх професійних обов’язків. Дієвим механізмом захисту як прав осіб, які 

звернулися по правову допомогу до адвокатів–медіаторів, так і репутації адвокатів–

медіаторів, адвокатури України та інституту медіації, є інститут юридичної 

відповідальності, зокрема, професійної відповідальності адвоката–медіатора. У 

зв’язку зі сказаним, актуальність дослідження питань професійної відповідальності 

адвоката–медіатора є очевидною і зумовлена необхідністю детального аналізу даної 

проблематики. 
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Однак, складно вести мову стосовно професійної відповідальності адвоката–

медіатора, не вирішивши питання щодо визначення поняття професійної 

відповідальності, з’ясування правової природи професійної відповідальності 

адвоката та медіатора, підстав їх настання та місця в системі юридичної 

відповідальності. 

Наукові дослідження, присвячені вивченню питанням професійної 

відповідальності є відносно молодими. У зв’язку з цим, аналіз досліджень і 

публікацій, в яких згадується проблема визначення професійної відповідальності, 

виокремлюються її специфічні ознаки, визначаються підстави виникнення 

професійної відповідальності, свідчить, що ці питання гідним чином не досліджені. 

Крім того, серед науковців відсутня єдність підходів у визначенні професійної 

відповідальності та щодо до того, яке місце професійна відповідальність займає в 

системі юридичної відповідальності. 

Так, С.Л. Сотніков зазначає, що під професійною відповідальністю слід 

розуміти застосування до суб’єкта, який здійснює в рамках своєї спеціалізації 

професійну діяльність, у зв’язку з одержанням ним негативного результату такої 

діяльності, що виражається в заподіянні шкоди, санкцій у формі відшкодування 

збитків, виплати неустойки та компенсації моральної шкоди [127,с.9]. 

О.А. Файєр професійну відповідальність визначає як застосування до фізичної 

або юридичної особи, яка здійснює професійну діяльність на підставі ліцензії або 

дозволу уповноваженого органу на її здійснення, у випадку завдання нею шкоди 

третім особам при невиконанні або неналежному виконанні своїх професійних 

обов’язків, заходів державного примусу у вигляді санкцій (додаткових обтяжень), 

направлених на відновлення порушеної майнової та/або особистої сфери третьої 

особи [128,с.631]. 

Д.В. Наумов під професійною відповідальністю адвоката розуміє передбачену 

законодавством санкцію, виражену у формі цивільно–правового обов’язку адвоката, 

що здійснює свою діяльність в рамках присвоєної кваліфікації, відшкодувати 

збитки, завдані третім особам внаслідок неналежного надання юридичної допомоги 

[129,с.10]. 
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Зазначені науковці є прихильниками підходу відповідно до якого професійна 

відповідальність є різновидом цивільно–правової відповідальності. 

Виходячи з даного твердження до ознак притаманних професійній 

відповідальності О.А. Файєр відносить усі ознаки цивільно–правової 

відповідальності, зокрема: державний примус; суспільний осуд; негативні наслідки 

для правопорушника; майновий характер; додатковість обтяження; відповідальність 

юридично рівних суб’єктів один перед одним; та компенсаційний характер 

[128,с.628]. 

Окрім, так би мовити, «загальних» ознак, враховуючи особливий характер 

мети, призначення та способів реалізації професійної відповідальності О.А. Файєр 

[128,с.628–629] визначає низку особливостей (специфічні ознак), притаманних лише 

даному виду відповідальності, а саме: 1) професійна відповідальність завжди 

містить в собі ризики професійних помилок, упущень та недбалості; 

2) застосовується до фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну 

діяльність на платній основі на підставі документу дозвільного характеру 

(наприклад, ліцензії або дозволу); 3) особа, яка здійснює професійну діяльність, несе 

професійну відповідальність за дії (бездіяльність), вчиненні (допущену) протягом дії 

відповідного документа (ліцензії, дозволу), який встановлює право суб’єкта 

здійснювати професійну діяльність протягом визначеного періоду часу; 

4) особистісний та суб’єктивний характер сприйняття професійної відповідальності 

кожним професіоналом; 5) критерієм взаємодії між особою, яка здійснює 

професійну діяльність та її клієнтом є ступінь виконання професійних зобов’язань 

та їх потенційної реалізації в реальному житті; 6) наявність часового інтервалу між 

наданням професійних послуг та настанням шкоди внаслідок професійних помилок, 

недбалості та упущень, яких припустився професіонал при здійсненні ним 

професійної діяльності; 7) загальною основою регулювання і оцінювання 

професійної діяльності та її результатів є правові норми, які встановлюють правові 

підстави виникнення професійної відповідальності, а також суспільна оцінка 

професійної відповідальності може проходити шляхом застосування норм ділової та 

професійної етики та співставлення з професійними стандартами діяльності; 
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8) різноманіття видів збитків, які можуть бути завдані особою, яка здійснює 

професійну діяльність своєму клієнту. 

Проте, існують й альтернативні підходи, оскільки не всі науковці поділяють 

точку зору, відповідно до якої професійну відповідальність відносять до різновидів 

цивільно-правової відповідальності. Так, Р.Г. Мельниченко стверджує, що інститут 

професійної відповідальності адвокатів є результатом синтезу декількох видів 

юридичної відповідальності: дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та 

цивільно–правовий, тобто, будучи їх продуктом, у той самий час він вже не 

являється частиною жодного з них [130,с.37]. 

Р.Г. Мельниченко пропонує професійну відповідальністю розглядати як 

правове відношення (котре виникло з професійного правопорушення) між органами 

професійного контролю і порушником, на якого покладається обов’язок зазнати 

несприятливі для себе наслідки за порушення вимог корпоративних норм [130,с.37]. 

При цьому, науковець надає доводи лише стосовно існування професійної 

відповідальності адвоката як самостійного виду юридичної відповідальності.  

На думку Р.Г. Мельниченка [130,с.42–43], професійній відповідальності 

адвоката притаманні специфічні ознаки, які, в свою чергу, дозволяють виділити її в 

окремий вид юридичної відповідальності, а саме: 1) професійна відповідальність 

адвоката за шкалою найбільш і найменш врегульованих державою займає саму 

неврегульовану державою позицію; 2) з процедури притягнення адвоката до 

професійної відповідальності державні органи практично виключені; 3) наявність 

самостійних джерел, які містять в собі норми, що регулюють функціонування 

професійної відповідальності адвоката (до таких джерел відносяться: кодекс 

професійної етики адвоката, корпоративні акти адвокатських палат, прецеденти 

адвокатських палат, звичаї, тощо); 4) наявність процесуального права, що регулює 

порядок притягнення адвоката до професійної відповідальності. 

Р.Г. Мельниченко [130,с.39–40] вважає, що певна плутанина між поняттями 

«професійна відповідальність адвоката» та «дисциплінарна відповідальність 

адвоката» виникає у зв’язку з наявністю у Федеральному законі від 31 травня 2002 

року №63–ФЗ «Про адвокатську діяльність та адвокатуру» в Російській Федерації 
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терміну «дисциплінарне провадження». Використання даного терміну в Законі 

призвело до того, що в прийнятому на його основі Кодексі професійної етики 

адвоката з’явився термін «заходи дисциплінарної відповідальності адвоката», проте, 

як стверджує науковець, в даному випадку дисциплінарне провадження може 

призвести до накладення на адвоката не дисциплінарної, а професійної 

відповідальності. У своїй професійній діяльності адвокат, без сумніву, має 

керуватися корпоративної дисципліною, однак, як вважає Р.Г. Мельниченко, це не 

дає достатніх підстав автоматично поширювати поняття «дисциплінарна 

відповідальність» на відносини, пов’язані із залученням адвоката до професійної 

відповідальності. 

Вирішення питання про те, чи існує підміна понять між термінами 

«професійна відповідальність адвоката» та «дисциплінарна відповідальність 

адвоката» у законодавстві України, є дуже актуальним і потребує негайного 

вирішення шляхом співставлення та порівняння дисциплінарної відповідальність у її 

класичному розумінні та дисциплінарної відповідальності адвоката закріпленої у ЗУ 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

З огляду на це, першочерговим завданням вбачається співставлення класичної 

дисциплінарної відповідальності та дисциплінарної відповідальності адвоката 

шляхом виявлення спільних та відмінних рис.  

Так, спільними рисами класичної дисциплінарної відповідальності та 

дисциплінарної відповідальності адвоката є:  

по–перше, підставами обох видів відповідальності є дисциплінарний 

проступок; 

по–друге, наявність відносин влади та підпорядкування між 

органами/посадовими особами уповноваженим накладати дисциплінарні стягнення 

та особами, на яких накладаються такі стягнення; 

по–третє, основною метою є встановлення та зміцнення законності та 

дисципліни у процесі здійснення трудової та професійної діяльності. 

Основними відмінностями дисциплінарної відповідальності адвоката від 

класичної дисциплінарної відповідальності є: 
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по–перше, коло суб’єктів на яких вона поширюється. Так, суб’єктом 

дисциплінарної відповідальності відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» може бути виключно адвокат. В свою чергу, суб’єктом класичної 

дисциплінарної відповідальності є працівник; 

по–друге, відсутність трудових правовідносин між адвокатом та органами і 

посадовими особами уповноваженим накладати дисциплінарні стягнення; 

по–третє, об’єкт дисциплінарного проступку. Загальним об’єктом 

дисциплінарного проступку адвоката є професійні обов’язки адвоката, а загальним 

об’єктом класичного дисциплінарного проступку є внутрішній трудовий 

розпорядок; 

по–четверте, нормативно–правове регулювання процедури накладення 

дисциплінарного стягнення. Дисциплінарна відповідальність адвоката настає на 

підставі норм ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а класична 

дисциплінарна відповідальність настає на підставі норм КЗпП України та правил 

внутрішнього трудового розпорядку (загальна дисциплінарна відповідальність) чи 

на підставі спеціального законодавства, статутів та положень про дисципліну 

відповідальність передбачених для окремих категорій працівників (спеціальна 

дисциплінарна відповідальність). При чому, у разі притягнення працівника до 

спеціальної дисциплінарної відповідальності на підставі норм спеціального 

законодавства, статутів та положень про дисципліну відповідальність такі акти 

будуть спеціальними, а КЗпП України та правила внутрішнього трудового 

розпорядку – загальними, тобто, норми загальних актів будуть використовуватися у 

разі наявності певних прогалин чи неточностей у спеціальних актах. На противагу 

цьому, у випадку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності КЗпП 

України та правила внутрішнього трудового розпорядку не є загальними актами (у 

зв’язку з відсутністю трудових правовідносин) і навіть за наявності певних прогалин 

чи неточностей не будуть застосовані; 

по–п’яте, основним призначенням дисциплінарної відповідальності. 

Провідною функцією класичної дисциплінарної відповідальності є карально–

штрафна функція. Проте, основним призначанням дисциплінарної відповідальності 
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адвокатів є не стільки покарання, скільки захист як адвокатів та адвокатури в цілому 

від колег, які підривають престиж адвокатури і шкодять усьому адвокатському 

товариству, так й осіб, які звернулися щодо отримання правової допомоги від 

адвокатів, які здійснюють свою діяльність не професійно (у зв’язку з невиконанням 

чи не належним виконанням обов’язків покладених на них чинним законодавством 

України). 

по–шосте, види дисциплінарних стягнень. Відповідно до пункту 3 частини 1 

статті 35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за вчинення 

дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано такий вид 

дисциплінарного стягнення як позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. Як 

зазначає Р.Г. Мельниченко, «дискваліфікаційний» елемент професійної 

відповідальності адвокатів полягає в тому, що особа, до якої застосовано такий вид 

стягнення, як позбавлення статусу адвоката, не володіє можливістю займатися 

адвокатською діяльністю взагалі. Подібний елемент відсутній в інституті 

дисциплінарної відповідальності [130,с.40]. Як приклад можна привести наступну 

ситуацію: програміст на підприємстві, якого було притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності за порушення трудової дисципліни і застосовано такий вид 

стягнення як звільнення, має змогу займатися своїм родом діяльності (тобто бути 

програмістом) в якості працівника іншого підприємства; 

по–сьоме, коло органів/осіб, які можуть застосовувати дисциплінарні 

стягнення. Єдиним органом уповноваженим на здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно адвоката є кваліфікаційно–дисциплінарна комісія адвокатури 

(дисциплінарна палата). Що ж стосується класичного дисциплінарного 

провадження, то, за загальним правилом, дисциплінарні стягнення застосовуються 

органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і 

призначення на посаду) даного працівника (загальна дисциплінарна 

відповідальність). На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за 

статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, 

дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо 
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органів, вказаних вище (спеціальна дисциплінарна відповідальність). Працівники, 

які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, 

який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством (спеціальна 

дисциплінарна відповідальність). 

Дослідивши сутність класичної дисциплінарної відповідальності та 

дисциплінарної відповідальності адвоката, а також співставивши їх, маємо 

можливість стверджувати, що між цими видами юридичної відповідальності 

набагато більше відмінних рис ніж спільних. Відмінності є суттєвими, оскільки 

обумовлені особливостями складу дисциплінарного проступку, особливостями 

правового регулювання дисциплінарної відповідальності, особливостями мети та 

призначенням відповідальності, особливими видами стягнень та іншим. 

Проаналізовані вище особливості (характерні риси) притаманні виключно 

дисциплінарній відповідальності адвоката. Таким чином, ми доходимо висновку, що 

дисциплінарна відповідальність адвоката не є різновидом класичної дисциплінарної 

відповідальності (в тому числі, спеціальної дисциплінарної відповідальності), а є 

самостійним видом юридичної відповідальності. А, отже, вважаємо за доцільне, 

повернутися до твердження Р.Г. Мельниченка щодо існування певної плутанини 

між поняттями «професійна відповідальність адвоката» та «дисциплінарна 

відповідальність адвоката».  

Дійсно, ми погоджуємося з підходом Р.Г. Мельниченка, і вважаємо, що у 

законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність наявна підміна 

понять. Тобто, той вид юридичної відповідальності, який знайшов відображення у 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за своєю правовою природою є 

професійною відповідальністю адвоката, однак законодавець дав йому назву 

дисциплінарної відповідальності адвоката. На нашу думку, це обумовлено: по–

перше, тим, що у законодавстві України термін «професійна відповідальність» 

практично не використовується, а отже відсутній понятійний апарат. Так, дійсно, 

законодавець оперує поняттям «професійна відповідальність», встановлюючи у 

пункті 27 частини 1 статті 7 Закону України «Про страхування» від 7 березня 1996 

року № 85/96–ВР [131] обов’язкове страхування професійної відповідальності осіб, 
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діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, однак, дана норма носить 

декларативний характер, тому що, перелік таких осіб відсутній, а також відсутнє 

визначення поняття професійної відповідальності та підстав її настання. По–друге, 

використанням у ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» понятійного 

апарату дисциплінарної відповідальності, зокрема, таких термінів, як 

«дисциплінарне провадження», «дисциплінарний проступок» та «дисциплінарне 

стягнення», замість понятійного апарату професійної відповідальності. Однак, це не 

є достатніми підставами автоматично здійснювати підміну понять та проектувати 

поняття «дисциплінарна відповідальність» на відносини, пов’язані із притягненням 

адвоката до професійної відповідальності. 

Поняття «професійна відповідальність адвоката» не обмежується лише 

елементами дисциплінарної відповідальності, а поєднує у собі елементи й інших 

видів юридичної відповідальності, таких як: цивільно–правова, адміністративна та 

кримінальна. 

Так, проявом цивільно–правової відповідальності є наявність: по–перше, 

такого складу професійного правопорушення адвоката, як невиконання або 

неналежне виконання своїх професійних обов’язків (п.5 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»), а, по–друге, відновно–компенсаційної 

функції, яка спрямована на усунення негативних наслідків правопорушення шляхом 

відшкодування завданої як майнової (матеріальної), так і моральної шкоди та 

збитків.  

При цьому, відмінність між професійною та цивільно–правовою 

відповідальністю полягає в тому, що питання компенсаційного характеру пов’язані 

із завданням майнової (матеріальної) і моральної шкоди та збитків адвокатом своєму 

клієнтові або третім особам внаслідок невиконання чи неналежного виконання своїх 

професійних обов’язків, знаходиться поза юрисдикції органів, що притягають 

адвокатів до професійної відповідальності. Тобто, кваліфікаційно–дисциплінарна 

комісія адвокатури має право застосувати до адвоката, який вчинив дисциплінарний 

проступок, лише однин з трьох видів стягнень визначених у частині 1 статті 35 ЗУ 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тоді як питання відшкодування 
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завданих адвокатом своєму клієнту чи третім особам шкоди та збитків вирішується 

в межах та в порядку цивільного судочинства. 

Елементами запозиченими з інститутів адміністративної та кримінальної 

відповідальності є: по–перше, наявність таких видів стягнень, як зупинення права на 

заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року та 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з 

Єдиного реєстру адвокатів України (для адвокатів України), а для адвокатів 

іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України; по–друге, 

визначення на законодавчому рівні видів покарань, які накладаються лише 

компетентним органами та особами у порядку визначеному законом; по–третє, 

здійснення охоронної функції, яка спрямована на захист як осіб, які звернулися за 

правовою допомогою та третіх осіб, так і адвокатів та адвокатури в цілому; по–

четверте, делеговане державою право накладати стягнення недержавною 

організацією, яке забезпечується державним примусом, тобто кваліфікаційно–

дисциплінарною комісією адвокатури як органом адвокатського самоврядування (як 

прояв адміністративної відповідальності); по–п’яте, публічний характер, який 

встановлюються державою. 

Відмінність між професійною відповідальністю адвоката та кримінальною і 

адміністративної відповідальністю обумовлена тим, що, по–перше, ступінь 

суспільної небезпеки злочинів та адміністративних правопорушень значно вищий 

ніж проступків вчинених адвокатом, по–друге, особи притягаються до кримінальної 

відповідальності лише у випадку вчинення ними суспільно небезпечного діяння (дії 

чи бездіяльності), яке містить склад злочину передбачений Кримінальним кодексом 

України, а до адміністративної – за діяння, яке містить склад правопорушення 

передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення. Що ж 

стосується професійної відповідальності адвоката, то адвокати притягаються до 

професійної відповідальності за діяння, яке містять склад проступку, визначений у 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Отже, на підставі вище викладеного, бачимо, що професійна відповідальність 

адвоката є неоднорідною та містить в собі елементи дисциплінарної, цивільно–
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правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, попри це, вона має 

низку особливостей, які дозволяють вважати професійну відповідальність окремим 

видом юридичної відповідальності. Однак, законодавчого підтвердження даного 

підходу на сьогоднішній день не існує. Саме тому, ми пропонуємо, розглядати 

професійну відповідальність адвоката у двох значеннях, а саме, у вузькому та 

широкому. 

Так, професійна відповідальність адвоката у вузькому значенні – це 

дисциплінарна відповідальність адвоката, визначена ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», яка полягає у зазнані адвокатом, винним у порушенні своїх 

професійних обов’язків, визначених законодавством України про адвокатуру та 

адвокатську діяльність, несприятливих для себе наслідків з боку уповноваженого 

суб’єкта, що знаходять вираз у дисциплінарних стягненнях. 

Тоді, як професійна відповідальність адвоката у широкому значенні – це 

специфічний вид юридичної відповідальності, який поєднує в собі елементи 

дисциплінарної, цивільно–правової, адміністративної та кримінальної 

відповідальності, та являє собою правовідносини, які виникають між суб’єктом, 

уповноваженим накладати стягнення, та адвокатом, внаслідок порушення 

останнім своїх професійних обов’язків, визначених законодавством України про 

адвокатуру та адвокатську діяльність, і полягають у накладенні обов’язку на 

адвоката понести несприятливі для себе наслідки. 

Досліджуючи питання стосовно професійної відповідальності адвоката–

медіатора, з’ясувавши правову природу, виділивши особливості професійної 

відповідальності адвоката та визначивши її місце в системі юридичної 

відповідальності, неможливо не приділити належної уваги проблематиці 

професійної відповідальності медіатора. 

Так, у зв’язку з відсутністю у правовому полі України законодавчого 

регулювання інституту медіації взагалі, та професійної відповідальності медіатора 

зокрема, пропонуємо розглянути особливості притягнення медіатора до 

професійної відповідальності на прикладі зарубіжних країн, таких як Австрійська 
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Республіка, Аргентинська Республіка , Республіка Молдова, Російська Федерація та 

Федеративна Республіка Німеччина. 

Австрійська Республіка. Відповідно до §19 Федерального закону Австрії «Про 

медіацію в цивільних справах» від 1 травня 2004 року (BGBl. I Nr. 29/2003) [132] 

(далі – Закон), медіатор повинен в якості гарантії компенсації збитків, пов’язаних із 

здійсненням ним своєї діяльності, застрахувати свою цивільно–правову 

відповідальність у одного з австрійських страховиків і підтримувати цю страховку 

протягом усього терміну свого перебування в списку медіаторів. При цьому в силу 

§9 медіатор не може бути включений до Єдиного переліку медіаторів, обов’язок 

щодо ведення якого, згідно з  8 Закону покладено на Міністерство юстиції Австрії, 

без наявності страхування цивільної відповідальності. Мінімальний розмір 

страхового відшкодування встановлюється §19 Закону і становить 400 000 євро за 

кожен страховий випадок.  

Крім покладення на медіатора обов’язку стосовно страхування своєї 

професійної відповідальності, розділом 8 (§§31–32) Закону передбачаються випадки, 

у яких медіатор може бути притягнутий до кримінальної та адміністративної 

відповідальності. Так, відповідно до §31 Закону будь-яка особа, яка не виконує 

зобов’язань з конфіденційності та нерозкриття певних фактів (§18) або шляхом їх 

використання заподіяла шкоду охоронюваним законом інтересам особи, за 

рішенням суду засуджується до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 

шести місяців або штрафом у розмірі до 360 добових ставок. При цьому існує 

застереження, в силу якого особа не піддається покаранню, якщо оприлюднення або 

використання за змістом і формою є необхідними для публічних або приватних 

законних інтересів. Тобто, підставами кримінальної відповідальності медіатора за 

австрійським законодавством є: 1) порушення принципу конфіденційності та 

2) заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам особи у зв’язку з 

використання відомостей, які стали відомі медіатору під час процедури медіації, 

якщо таке оприлюднення або використання за змістом і формою не є необхідними 

для захисту публічних або приватних законних інтересів. 
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Підставами адміністративної відповідальності медіатора згідно з §32 Закону є 

такі: 1) несанкціоноване використання статусу зареєстрованого медіатора або 

незаконне використання інших позначень; 2) отримання винагороди від сторін за 

сприяння або рекомендацію провести процедуру медіації, а також прийняття, 

обіцянка або давання гарантій; 3) порушення вимог щодо не суміщення 

процедурних ролей, тобто, сторона, яка є або була стороною конфлікту, а також її 

представники, радник або орган управління, не можуть виступати в якості 

медіатора, аналогічним чином, медіатору в конфлікті забороняється бути 

представником або радником сторони, або давати їм рекомендації; 4) порушення 

вимог щодо вчинення дій виключно за згодою сторін;  5) порушення вимог щодо 

роз’яснення сторонам характерних рис і наслідків проведення процедури медіації; 

6) не професійне надання медіативних послуг; 7) порушення вимог щодо 

обов’язкового документування початку процедури медіації та обставини, з яких 

вона виникла, чи тривала процедура медіації належним чином, а також закінчення 

процедури медіації; 8) порушення вимог щодо письмового фіксування результатів 

медіації, а також необхідних дій для їх досягнення на прохання сторін; 

9) невиконання або неналежне виконання обов’язку, відповідно до якого медіатор 

повинен зберігати свої записи як мінімум протягом 7 років після закінчення 

медіації; 10) ненадання копії записів, які були здійснені під час процедури медіації, 

на вимогу сторін; 11) невиконання вимоги стосовно обов’язкового страхування своєї 

професійної відповідальності; 12) порушення вимог щодо негайного повідомлення 

федерального міністра юстиції про всі зміни стосовно відомостей, які містяться в 

реєстрі медіаторів. За вчинення перелічених вище адміністративних правопорушень 

§32 Закону передбачає стягнення у виді штрафу у розмірі до 3 500 євро.  

Так, професійна відповідальність медіатора за австрійським законодавством 

сприймається як комплексне явище, яке поєднує у собі елементи цивільно–правової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності. 

Аргентинська Республіка. У Законі Аргентинської Республіки «Про медіацію 

та примирення» від 6 травня 2010 року № 26.589 [133] питанням стосовно 

регулювання професійної відповідальності присвячені статті 44–47. Так, відповідно 
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до положень даного Закону до дисциплінарної відповідальності можуть притягатися 

не лише фізичні особи, такі як медіатор, а й юридичні – посередницькі центри. 

Стаття 45 Закону встановлює чотири види дисциплінарних стягнень, які можуть 

бути застосовані за порушення професійних обов’язків медіатора, а саме: 1) догана; 

2) попередження; 3) призупинення здійснення діяльності медіатора на строк до 

одного року; 4) позбавлення реєстрації. Медіатор не може бути виключений з 

Реєстру медіаторів з дисциплінарних причин без резюме (тізера), яке буде 

розроблене для застосування правил, прийнятих органом виконавчої влади. Також, 

медіатора за порушення, невиконання чи неналежне своїх професійних обов’язків 

може бути притягнено до кримінальної відповідальності та накладено на нього 

стягнення у виді штрафу. Отже, у Аргентинській Республіці професійна 

відповідальність адвоката містить елементи дисциплінарної та кримінальної 

відповідальності. 

Республіка Молдова. Питання пов’язані із притягненням медіатора до 

відповідальності врегульовані статтею 19 Закону Республіки Молдова «Про 

медіацію» № 134–XVI від 14 червня 2007 року [134], яка має назву: «Дисциплінарна 

відповідальність медіатора». Дана стаття визначає підстави притягнення медіатора 

до відповідальності та види стягнень, які можуть бути застосовані. Так, відповідно 

до частини 1 статті 19 підставами дисциплінарної відповідальності атестованого 

медіатора є: 1) недотримання конфіденційності, нейтральності та неупередженості; 

2) відмова повернути сторонам конфлікту представлені ними оригінали документів; 

3) представництво або надання допомоги одній або обом сторонам у судовому або 

арбітражному процесі щодо конфлікту, який став предметом медіації; 4) вчинення 

інших діянь, що завдають шкоди честі, професійної бездоганності або 

доброчесності; 5) повторне порушення своїх обов’язків, передбачених законом. 

Згідно з частиною 2 статті 19 у відповідності із ступенем тяжкості вчиненого 

правопорушення до атестованого медіатора можуть застосовуватися такі 

дисциплінарні стягнення: 1) попередження; 2) догана або сувора догана; 

3) призупинення здійснення діяльності медіатора на строк від одного до шести 

місяців; 4) відкликання повноважень щодо здійснення діяльності медіатора. Крім 
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того, частина 4 статті 19 містить положення, відповідно до якого дисциплінарна 

відповідальність не звільняє медіатора від цивільної відповідальності за завдання 

шкоди внаслідок порушення своїх професійних обов’язків. Тобто, можемо дійти 

висновку, що професійна відповідальність медіатора у Республіці Молдова є 

різновидом дисциплінарної відповідальності, однак поряд з тим містить й елемент 

цивільно–правової відповідальності (зокрема, обов’язок відшкодувати завдану 

шкоду внаслідок порушення своїх професійних обов’язків, який накладається в 

порядку цивільного провадження). 

Російська Федерація. Відповідно до статті 17 Федерального закону Російської 

Федерації від 27 липня 2010 року №193–ФЗ «Про альтернативну процедуру 

врегулювання спорів за участю посередника (процедуру медіації)»  [27] медіатори і 

організації, що здійснюють діяльність із забезпечення проведення процедури 

медіації, несуть відповідальність перед сторонами за шкоду, заподіяну сторонам 

внаслідок здійснення зазначеної діяльності, в порядку, встановленому цивільним 

законодавством. Отже, підставою цивільно–правової відповідальності медіатора 

може бути як договір, так і загальні підстави деліктної відповідальності. Залежно від 

підстав притягнення до цивільно–правової відповідальності можуть застосовуватися 

відповідні форми відповідальності як, наприклад, відшкодування збитків, сплата 

неустойки тощо. Таким чином, у російському законодавстві та літературі існує 

підхід, відповідно до якого професійна відповідальність медіатора є різновидом 

цивільно–правової відповідальності. 

Федеративна Республіка Німеччина. Відповідно до існуючих у німецькій 

літературі підходів відповідальність медіатора може бути як договірною (угода між 

медіатором і сторонами про проведення процедури медіації), так і деліктною 

(загальні положення § 823 Німецького цивільного уложення). У першому випадку 

медіатор несе відповідальність при порушенні договірних зобов’язань (наприклад, 

такого, як обов’язок з’явитися на процедуру медіації в певний час і т.д.). В якості ж 

загальної підстави деліктної відповідальності розглядається невдале завершення 

процедури медіації. Невдале завершення процедури медіації може бути викликане 

помилками, допущеними медіатором при проведенні процедури медіації, 
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непрофесійним веденням процедури, неправомірним затягуванням процедури тощо. 

При цьому зазначається, що у даному випадку відповідальність може наставати 

лише за порушення самої процедури, однак в жодному разі не за відсутність 

рішення спірної ситуації (котре могло бути досягнуте сторонами конфлікту) 

[135,с.189]. Таким чином, стає зрозумілим, що у Федеративній Республіці 

Німеччина професійна відповідальність медіатора є різновидом цивільно–правової 

відповідальності.  

Проаналізувавши зарубіжний досвід бачимо, що питання пов’язані з 

професійною відповідальністю медіатора є врегульованими лише в загальних рисах 

і, в найкращому випадку, зводяться до визначення підстав правопорушень та 

стягнень, які можуть застосовуватися до медіатора, при цьому процесуальні 

моменти притягнення медіатора до відповідальності, як правило, залишаються поза 

увагою законодавців. Крім того, професійна відповідальність медіаторів 

позиціонується лише як різновид цивільно–правової, дисциплінарної, 

адміністративної чи кримінальної відповідальності, що, на нашу думку, також є 

суттєвою прогалиною. Як нам уявляється, питання професійної відповідальності 

медіатора, тобто відповідальність медіатора за порушення, невиконання чи 

неналежне виконання своїх професійних обов’язків та механізм притягнення 

медіатора до професійної відповідальності може служити одним з дієвих 

інструментів забезпечення ефективності медіації, гарантій якості надання 

медіативних послуг та забезпечення захисту репутації медіаторів та інституту 

медіації в цілому, а отже потребує подальшого дослідження та розвитку як в межах 

національного, так і зарубіжного законодавства. 

Отже, вирішивши питання щодо визначення поняття професійної 

відповідальності, з’ясувавши правову природу професійної відповідальності 

адвоката та медіатора, підстави їх настання та місце в системі юридичної 

відповідальності, уявляється за можливе перейти до безпосереднього дослідження 

питань стосовно професійної відповідальності адвоката–медіатора. 

Підставою професійної відповідальності адвоката–медіатора є вчинення 

останнім професійного проступку. Для того, щоб визначитись із поняттям 
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професійного проступку адвоката–медіатора, треба розглянути кожний з елементів 

його складу та визначити їх особливості. Так, професійний проступок, як і будь–

який інший вид правопорушення, характеризується наявністю чотирьох елементів, 

які розглядаються у сукупності, а саме: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 

суб’єктивна сторона. 

Об’єктом професійного проступку адвоката–медіатора є професійні 

обов’язки адвоката–медіатора.  

Професійні обов’язки адвоката–медіатора умовно можна поділити на такі 

групи: професійні обов’язки адвоката та професійні обов’язки медіатора. У зв’язку з 

цим може постати питання: «за порушення якої, з названих вище, групи обов’язків 

може наставати професійна відповідальність адвоката–медіатора?». Даючи 

відповідь на дане питання, звертаємо увагу на те, що коли адвокат виступає у ролі 

адвоката–медіатора та надає послуги з медіації, тоді він здійснює лише один з видів 

адвокатської діяльності. Тобто, адвокатська діяльність та адвокатська діяльність з 

надання медіативних послуг співвідносяться як загальне та спеціальне поняття. А, 

отже, обов’язки адвоката є, так би мовити, загальними, а обов’язки медіатора – 

спеціальними. При цьому, порушення «спеціальних» обов’язків, як правило, 

автоматично тягне за собою порушення «загальних» обов’язків. Наприклад, 

адвокат–медіатор порушив вимогу стосовно незалежності та неупередженості 

посередника. З одного боку, це є порушенням «спеціального» обов’язку медіатора 

бути незалежним та неупередженим при наданні медіативної допомоги клієнтам, з 

іншого боку, це порушення такого загального обов’язку адвоката як «виконувати 

інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової 

допомоги» (п.6 ч.1 ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Інший 

приклад: адвокат–медіатор порушив вимогу стосовно дотримання принципу 

конфіденційності медіації та розголосив відомості, які стали йому відомі під час 

надання медіативних послуг, без згоди клієнтів. Так, з одного боку, це є 

порушенням «спеціального» обов’язку медіатора дотримуватися конфіденційності, 

як ключового принципу медіації, з іншого боку, це порушення такого загального 

обов’язку адвоката як «без згоди клієнта не розголошувати відомості, що становлять 
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адвокатську таємницю, не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх 

осіб» (п.2 ч.2 ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). В свою чергу, 

порушення «загальних» обов’язків автоматично не тягне за собою порушення 

«спеціальних», проте, все ж є достатньою підставою для притягнення адвоката–

медіатора до професійної відповідальності. Наприклад, адвокат, який діяв у якості 

адвоката–медіатора та порушив такий «загальний» обов’язок як «дотримання 

правил адвокатської етики» (п.1 ч.1 ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність»), буде притягнутий до професійної відповідальності, незважаючи на те, 

що «спеціальні» обов’язки медіатора ним порушені не були. 

Таким чином, стає зрозумілим, що «спеціальні» обов’язки медіатора та 

«загальні» обов’язки адвоката є взаємопов’язаними, взаємозалежними та 

взаємообумовленими, а отже мають сприйматись та розглядатись лише у 

сукупності. Саме тому, адвоката–медіатора може і повинно бути притягнуто до 

професійної відповідальності за порушення професійних обов’язків як медіатора, 

так і адвоката. 

Розглядаючи питання про об’єкт професійної відповідальності адвоката–

медіатора, у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання процедури медіації, в 

тому числі і питань пов’язаних з професійною відповідальністю медіатора, все ж 

таки хотілося б визначити випадки, у яких адвоката–медіатора варто притягати до 

професійної відповідальності. 

Так, керуючись положеннями міжнародних нормативно–правових актів 

(Європейського кодексу поведінки медіаторів,Типового закону ЮНСІТРАЛ про 

міжнародну комерційну погоджувальну процедуру, Директиви 2008/52/ЕС «Про 

деякі аспекти посередництва (медіації) у цивільних та комерційних справах», 

Рекомендацій Rec (98)1 Комітету міністрів державам–членам Ради Європи щодо 

медіації в сімейних справах, Рекомендацій Rec (99)19 Комітету міністрів державам–

членам Ради Європи щодо медіації у кримінальних, Рекомендація Rec (2002)10 

Комітету міністрів державам–членам Ради Європи щодо медіації в цивільних 

справах), практикою зарубіжних країн, нормами ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та проведеним нами дослідженням, вважаємо, що підстави притягнення 
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адвоката–медіатора до професійної відповідальності можна поділити на дві групи: 

загальні та спеціальні. 

Так, спеціальними підставами притягнення адвоката–медіатора до професійної 

відповідальності є: 1) порушення принципу конфіденційності медіації або вчинення 

дій, що призвели до його порушення, крім випадків коли оприлюднення або 

використання конфіденційної інформації без згоди клієнтів за змістом і формою є 

необхідними для захисту публічних або приватних законних інтересів; 

2) порушення вимог нейтральності та неупередженості медіатора під час надання 

послуг з медіації; 3) порушення правил поведінки медіатора; 4) невиконання або 

неналежне виконання професійних обов’язків медіатора; 5) порушення інших 

обов’язків медіатора, передбачених законом та міжнародними нормативно–

правовими актами. 

Загальними підставами притягнення адвоката–медіатора до професійної 

відповідальності (ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») є:  

1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 

3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці 

або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне 

виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів 

адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, 

передбачених законом. 

Об’єктивна сторона професійного проступку адвоката–медіатора 

складається з протиправної поведінки адвоката–медіатора, шкідливих наслідків та 

причинного зв’язку між ними. Протиправним є діяння (дія або бездіяльність) 

адвоката–медіатора, яке порушує вимоги законодавства України та приписи 

міжнародних правових актів, які визначають професійні обов’язки медіатора та 

адвоката. Під шкідливими наслідками, у контексті професійної відповідальності 

адвоката–медіатора, варто розуміти, по–перше, матеріальну шкоду та збитки, 

завдані клієнту чи третій стороні внаслідок протиправної поведінки адвоката–

медіатора; по–друге, моральну шкоду, завдану клієнту чи третій стороні внаслідок 

протиправної поведінки адвоката–медіатора; по–третє, підрив авторитету медіаторів 
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та інституту медіації; по–четверте, підрив авторитету адвокатів та адвокатури 

України. Причинний зв’язок – це об’єктивний зв’язок між дією (бездіяльністю) 

адвоката–медіатора та шкідливим наслідком. 

Суб’єктом професійного проступку адвоката–медіатора є адвокат, який 

надає клієнтам послуги з медіації (надання інформації, консультацій і роз’яснень з 

питань медіації, забезпечення правового супроводу процедури медіації та її 

завершення, а також безпосередня участь в організації та проведенні процедури 

медіації у якості медіатора), та вчинив професійний проступок. 

Варто пам’ятати, що адвокат може надавати послуги медіації як на 

професійній, так і на непрофесійній основі. Однак, у випадку притягнення адвоката–

медіатора до професійної відповідальності, це, по суті, не буде мати суттєвого 

значення, оскільки адвокат, погоджуючись надавати послуги з медіації (на 

професійній чи на непрофесійній основі), бере на себе усе коло професійних прав та 

обов’язків, якими наділяється медіатор як на підставах норм національних, так і 

міжнародних нормативно–правових актів. Відповідальність же буде наступати за 

порушення, невиконання чи неналежне виконання адвокатом–медіатором 

професійних обов’язків, передбачених цими нормативно–правовими актами. 

Суб’єктивна сторона професійного проступку адвоката–медіатора 

характеризує внутрішнє психологічне ставлення адвоката–медіатора до вчиненого 

проступку та його наслідків. Таке ставлення знаходить свій вияв у понятті вини.  

Однак, питання стосовно обов’язкової наявності вини як складової частини 

проступків у випадках притягнення до професійної відповідальності є спірним серед 

науковців. Так, відповідно до точки зору С.І. Курпякової та Т.А. Попової, 

професійна відповідальність настає за наявності вини особи, яка здійснює 

професійну діяльність у формі необережності, при цьому поняття «необережності» 

розглядається в контексті чинного Кримінального кодексу Російської Федерації 

[136,с.79–80]. У свою чергу, О.А. Файєр не погоджується з даним підходом і 

зазначає, що термін «необережність» у контексті Кримінального кодексу України 

розглядати не зовсім вірно, оскільки, досліджуючи підстави виникнення 

професійної відповідальності, під ними розуміються помилки, прорахунки та 
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упущення, викликані як недостатньою уважністю та обачливістю, так і не достатнім 

досвідом особи при сумлінному виконанні нею своїх професійних обов’язків. Більш 

того, на думку О.А. Файєр, професійна відповідальність має підвищений характер, 

тому може наступати безвідносно [незалежно] до наявності вини особи, яка 

здійснює професійну діяльність [128,с.632]. 

Ми є прихильниками класичного підходу та вважаємо, що вина є 

обов’язковою складовою частиною професійного проступку адвоката–медіатора і 

виражається у формі умислу чи необережності. Умисел означає, що адвокат–

медіатор усвідомлював протиправний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 

передбачав її шкідливі наслідки та бажав або свідомо припускав їх настання. 

Необережність означає, що адвокат–медіатор усвідомлював протиправність своєї 

поведінки (дії або бездіяльності), передбачав її шкідливі наслідки, проте легковажно 

розраховував на їх відвернення або не передбачав, хоча повинен був і міг їх 

передбачити. У випадку ж відсутності вини, як складової частини професійного 

проступку, адвокат–медіатор не може бути притягнутий до професійної 

відповідальності у зв’язку з відсутністю у його діяннях складу проступку. 

Таким чином, під професійним проступком адвоката–медіатора належить 

розуміти суспільно небезпечне, винне, протиправне, каране діяння (дія або 

бездіяльність) вчинене адвокатом–медіатором, яке полягає у порушенні, 

невиконанні чи неналежному виконанні ним своїх професійних обов’язків і за 

вчинення якого він має понести несприятливі для себе наслідки з боку 

уповноваженого суб’єкта, що виражаються у стягненнях. 

Дисциплінарна справа стосовно притягнення адвоката–медіатора до 

професійної відповідальності може бути порушена лише кваліфікаційно–

дисциплінарною комісією адвокатури на підставі заяви (скарги) будь–якої особи, 

якій відомі факти щодо поведінки адвоката–медіатора, яка може бути підставою для 

професійної відповідальності останнього. Провадження стосовно притягнення 

адвоката–медіатора до професійної відповідальності здійснюється кваліфікаційно–

дисциплінарною комісією адвокатури в порядку дисциплінарного провадження у 

відповідності з положеннями чинного законодавства України, зокрема, розділу VI 
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«Дисциплінарна відповідальність адвоката» ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Питання стягнень, які можуть бути застосовані до адвоката–медіатора за 

вчинення професійного проступку, також, не варто залишати поза увагою. Так, про 

що вже йшлося вище, адвокатом–медіатором є адвокат, який здійснює правову 

допомогу шляхом надання медіативних послуг, виступаючи при цьому незалежним 

та неупередженим посередником. Тобто, надання адвокатом послуг з медіації 

клієнтам є одним з видів адвокатської діяльності. Саме тому, дія норм ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», в тому числі, стосовно видів стягнень та 

порядку притягнення до відповідальності, в повній мірі поширюється на адвоката–

медіатора. А отже, за вчинення професійного проступку до адвоката–медіатора 

може бути застосовано одне з таких стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права 

на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року (у 

разі: – повторного протягом року вчинення проступку; – порушення адвокатом–

медіатором вимог щодо несумісності; – систематичного або грубого одноразового 

порушення правил адвокатської етики, в тому числі і правил поведінки медіатора); 

3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю 

шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з 

наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (для адвокатів 

іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України) (у разі: – 

порушення присяги адвоката, – розголошення адвокатом–медіатором відомостей, 

що становлять адвокатську таємницю, в тому числі і розголошення конфіденційної 

інформації, яка стала відома у зв’язку із проведенням процедури медіації, 

використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; – заподіяння 

протиправними діями адвоката–медіатора, пов’язаними із здійсненням ним 

адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена 

судовим рішенням, що набрало законної сили; – систематичного або грубого 

одноразового порушення правил адвокатської етики, в тому числі і правил 

поведінки медіатора, що підриває авторитет адвокатури України). 
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Розглядаючи питання стосовно професійної відповідальності адвоката–

медіатора, не можна до кінця розкрити його суть, не з’ясував характерні ознаки 

притаманні даному різновиду юридичної відповідальності та не сформував 

визначення поняття «професійна відповідальність адвоката–медіатора».  

Так, підсумовуючи усе викладене вище, враховуючи особливий суб’єктний та 

об’єктний склад, особливий характер мети, призначення та способів реалізації 

професійної відповідальності адвоката–медіатора, вважаємо за можливе, виділити 

особливості (специфічні риси), притаманні лише даному різновиду юридичної 

відповідальності, а саме: 1) суб’єктом виступає адвокат–медіатор; 2) об’єктом є 

професійні обов’язки адвоката–медіатора; 3) адвокат–медіатор несе професійну 

відповідальність лише за дії (бездіяльність), вчиненні (допущену) під час дії 

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю; 4) основною метою є не 

стільки покарання непрофесійних та/або безвідповідальних адвокатів-медіаторів, 

скільки захист від них як осіб, які звернулися щодо отримання послуг з медіації, так 

і  інших адвокатів–медіаторів,  адвокатури та інституту медіації в цілому; 5) єдиним 

органом уповноваженим на здійснення провадження стосовно притягнення до 

професійної відповідальності адвоката–медіатора є кваліфікаційно–дисциплінарна 

комісія адвокатури (дисциплінарна палата); 6) являє собою окремий вид 

правовідносин, які виникають між суб’єктом, уповноваженим накладати стягнення, 

та адвокатом–медіатором, внаслідок порушення останнім своїх професійних 

обов’язків, визначених законодавством України про адвокатуру та адвокатську 

діяльність і нормами міжнародних правових актів; 7) обов’язковою умовою є 

настання несприятливих для адвоката-медіатора наслідків, що виражаються у 

стягненнях, які накладаються уповноваженими суб’єктами. 

Отже, з’ясувавши правову природу та особливості, притаманні професійній 

відповідальності адвоката–медіатора як різновиду юридичної відповідальності, 

вважаємо, що під терміном «професійна відповідальність адвоката–медіатора» 

варто розуміти вид юридичної відповідальності, який являє собою правовідносини, 

що виникають між суб’єктом, уповноваженим накладати стягнення, та 

адвокатом–медіатором, внаслідок порушення останнім своїх професійних 
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обов’язків, визначених в законодавстві України про адвокатуру та адвокатську 

діяльність і нормах міжнародних правових актів, та полягають у накладенні 

обов’язку на адвоката–медіатора понести несприятливі для себе наслідки. 

Висвітлені вище положення стосовно професійної відповідальності адвоката–

медіатора знайшли своє відображення у розроблених нами Правилах поведінки 

адвоката–медіатора (див. Додаток Д). 

Таким чином, на підставі викладеного вище можна констатувати, що в даний 

час питання професійної відповідальності адвоката–медіатора не мають 

спеціального правового врегулювання і підлягають вирішенню в загальному 

порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, ЗУ «Про адвокатур 

та адвокатську діяльність». Саме тому, одним з основних призначень даного 

підрозділу є привернення уваги науковців до необхідності формування 

загальновизнаного понятійного апарату професійної відповідальності, в тому числі, 

і понятійного апарату професійної відповідальності адвокатів та адвокатів–

медіаторів, оскільки, його відсутність має негативний вплив на юридичну практику.  

Проведене дослідження підкреслює особливість правового статусу адвоката–

медіатора, й демонструє, що такий статус впливає і на специфіку формування його 

професійної відповідальності. Наявність гармонійної системи професійної 

відповідальність адвоката–медіатора може виступати у якості потужного стимулу 

надання якісних послуг з медіації, а відтак, і одним з вагомих факторів розвитку 

інституту медіації. При цьому вважаємо, що в ході подальшого розвитку медіації в 

Україні і зростання кількості адвокатів–медіаторів дане питання буде носити 

актуальний характер, в силу чого вимагатиме свого подальшого наукового вивчення 

та законодавчого врегулювання. 

 

2.3. Засади конфіденційності медіації в діяльності адвоката-медіатора 

 

Принцип конфіденційності медіації є однією з основних переваг 

посередництва у порівнянні з традиційним судовим розглядом. Це те, без чого 

медіативна діяльність трансформується в суто консультаційну, а також, це та 
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суттєва ознака, без якої і сама процедура втрачає свою суть, свою змістовну 

сторону, оскільки, довіра – це принциповий момент у відносинах між сторонами 

правового спору та адвокатом–медіатором. Без довіри у відносинах між адвокатом–

медіатором та його довірителями вести мову про ефективність процедури медіації та 

вдале її завершення не видається можливим тому, що без довірчих відносин сторони 

не будуть почувати себе вільно і йти на співпрацю. Ступінь довіри сторін до свого 

адвоката–медіатора безпосередньо пов’язана з обов’язком останнього, 

дотримуватися принципу конфіденційності медіації. У зв’язку з цим дослідження 

питань пов’язаних із дотриманням конфіденційності посередництва адвокатом–

медіатором на належному рівні під час надання послуг з медіації є надзвичайно 

важливим. 

Дотримання конфіденційності медіації є, перш за все, професійним обов’язком 

медіатора, про що йдеться у статті 4 Європейського кодексу поведінки медіаторів 

від. Даний принцип закріплений у статтях 8 та 9 Типового закону ЮНСІТРАЛ  про 

міжнародну комерційну погоджувальну процедуру [49,с.4–5], статті 7 Директиви 

2008/52/ЕС «Про деякі аспекти посередництва (медіації) у цивільних та комерційних 

справах» [57,с.7], пунктах 6 статті III Рекомендацій Rec (98)1 Комітету міністрів 

державам-членам Ради Європи щодо медіації в сімейних справах, пункті 2 статті II 

Рекомендацій Rec (99)19 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо 

медіації у кримінальних справах, статті IV Рекомендація Rec (2002)10 Комітету 

міністрів державам-членам Ради Європи щодо медіації в цивільних справах. Також 

про необхідність дотримання принципу конфіденційності йдеться у багатьох 

національних законах зарубіжних країн, наприклад, у Законі Аргентинської 

Республіки «Про медіацію та примирення» від 6 травня 2010 року № 26.589 (розділи 

8–9), у Федеральному законі Австрійської Республіки «Про медіацію в цивільних 

справах» (Zivilrechts–Mediations–Gesetz, ZivMediatG) від 6 червня 2003 року (BGBl. I 

Nr. 29/2003) (статті 18), у Федеральному законі Російської Федерації від 27 липня 

2010 року №193–ФЗ «Про альтернативну процедуру врегулювання спорів за участю 

посередника (процедуру медіації)» (статті 3,5,6), в Уніфікованому акті про медіацію 

США від 10 березня 2001 року (Uniform Mediation Act), який практично повністю 
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присвячений правилам конфіденційності та гарантіям реалізації даного принципу. 

Як наголошується в Зеленій книзі про альтернативне врегулювання спорів у 

цивільному і комерційному праві від 19 квітня 2002 року (§79 п.3.2.2.1.), 

конфіденційність є ключовим фактором успішності альтернативного вирішення 

спорів в силу того, що даний принцип гарантує відкритість і довіру під час 

комунікації між сторонами протягом усієї процедури медіації [15,с.28]. Тобто, 

принцип конфіденційності є своєрідним захистом від розголошення інформації, яка 

стала відома адвокату-медіатору, протилежній стороні спору чи іншим особам, 

залученим до процедури медіації. 

Зміст принципу конфіденційності медіації має свою специфіку, яка 

виражається в тому, що його дію можна розглядати на двох рівнях: зовнішньому і 

внутрішньому. На зовнішньому рівні зміст даного принципу полягає в наступному: 

по–перше, не підлягає розголошенню сам факт звернення до медіатора одного або 

спільно обох учасників спору з проханням про проведення примирної процедури, 

якщо сторони не домовилися про інше; по–друге, за відсутності відповідної угоди 

сторін медіація проводиться «за закритими дверима», тобто не допускається 

присутність публіки, співробітників організації, що забезпечують проведення 

примирних процедур, а також засобів масової інформації. Залучення третіх осіб, чия 

участь необхідна для врегулювання спору, допускається тільки за згодою або за 

ініціативою сторін. У цьому аспекті, на відміну від суддів, медіатор не має права 

самостійно викликати і допитувати свідків, спеціалістів, експертів, залучати третіх 

осіб; по–третє, не підлягають розголошенню відомості, які використовувалися в 

ході проведення медіації, а також інформація про умови укладеної угоди [23,с.39]; 

по–четверте, медіатор не може бути допитаний в якості свідка стосовно інформації 

(відомостей), яка йому стали відомі під час надання медіативних послуг, крім 

випадків передбачених законом; по–п’яте, медіатор не може бути представником 

однієї зі сторін медіації по тій самій справі, з приводу того самого предмету і між 

тими ж сторонами у суді.  

Проте, не всі із вказаних вище аспектів стосуються принципу 

конфіденційності медіації як форми відновного правосуддя в межах кримінального 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
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процесу. Так, дія принципу конфіденційності медіації як форми відновного 

правосуддя не поширюється на положення стосовно того, що не підлягають 

розголошенню: 1) факт звернення до медіатора одного або спільно обох учасників 

спору з проханням про проведення примирної процедури, якщо сторони не 

домовилися про інше та 2) інформація про умови укладеної угоди. Це пояснюється 

тим, що, як правило, до процедури медіації у кримінальному процесі звертаються 

вже після відкриття кримінального провадження по справі. Отже, сторонами 

правового конфлікту є підозрюваний (особа, якій у порядку, передбаченому КПК 

України, повідомлено про підозру, або, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення) або обвинувачений (особа, обвинувальний акт 

щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому КПК України) та 

потерпілий (фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди і яка вступила в 

провадження шляхом подання заяви про вчинення щодо неї кримінального 

правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого), тобто 

особи з чітко визначеними процесуальними ролями, які є суб’єктами правовідносин 

публічного характеру. У зв’язку з цим, потреба у нерозголошенні факту звернення 

до медіатора відсутня. Більше того, доведення даного факту до відома слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду є обов’язковим, оскільки це може бути підставою 

для зупинення провадження у справі або ж задля того, щоб були надані можливості 

для проведення медіації (наприклад, такі як дозвіл на побачення з підозрюваним, 

обвинуваченим тощо). Більше того, умови укладеної угоди за результатами медіації 

підлягають обов’язковому повідомленню суду, оскільки останній має переконатися, 

що відповідна угода може бути затверджена, після чого він ухвалює вирок, яким 

затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання. Що ж 

стосується усіх інших із наведених вище аспектів, то вони в повній мірі стосуються 

принципу конфіденційності медіації як форми відновного правосуддя в межах 

кримінального процесу і не повинні порушуватися чи обмежуватися. 
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Внутрішній рівень дії принципу конфіденційності стосується правил 

використання інформації в рамках самої процедури медіації. А, отже, ні сторони, ні 

медіатор, ні інші особи, присутні на процедурі посередництва, не вправі 

розголошувати таку інформацію, за винятком випадків, коли сторони дали згоду на 

оприлюднення чи використання такої інформації або її частини. У Типовому законі 

ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру [49,с.4] правило 

розкриття інформації в рамках погоджувальної процедури закріплено у статті 8, 

згідно якої, коли посередник отримує від однієї зі сторін відомості, що стосуються 

спору, він може розкрити їх іншій стороні медіації. Однак, якщо хто-небудь з 

учасників примирної процедури повідомляє посереднику інформацію з умовою 

збереження її конфіденційності, дана інформація повинна залишатися в таємниці. 

Водночас, у Зеленій книзі про альтернативне врегулювання спорів у цивільному і 

комерційному праві (§80 п.3.2.2.1.) [15,с.29] передбачено інше правило, відповідно 

до якого, якщо одна зі сторін передає певну інформацію третім особам (медіатору) в 

ході двосторонніх дискусій (так звана процедура «caucus»), третя сторона (медіатор) 

не повинна розголошувати відомості отримані від довірителя та повідомляти про це 

іншу сторону, у випадку якщо між сторонами не існує іншої домовленості. Схоже 

положення знайшло відображення у Європейському кодексі поведінки медіатора 

[14], зокрема, у статті 4 йдеться про те, що будь–яка інформація, отримана 

медіатором від однієї зі сторін у рамках конфіденційності, не буде розкрита іншій 

стороні без дозволу першої, за винятком тих випадків, коли цього вимагає 

законодавство. На нашу думку, підхід запропонований у Типовому законі 

ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру, з практичної 

точки зору, видається більш вдалим, оскільки переносить відповідальність стосовно 

надання інформації статусу конфіденційної на сторони спору, а не на медіатора. 

Саме сторони спору є власниками інформації, а отже мають виключне право 

розпоряджатися нею на власний розсуд і визначати чи повинна вона мати статус 

конфіденційної чи ні. Проте, у такому випадку медіатор обов’язково має 

інформувати кожну зі сторін до початку індивідуальних зустрічей про те, що саме 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
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сторони мають повідомляти медіатору чи є конкретна інформація конфіденційною 

по відношенню до іншої сторони правового спору і в якій частині.  

Також, у практиці зарубіжних країн принцип конфіденційності означає, що 

крім медіатора і сторін спору, забезпечувати конфіденційність інформації 

зобов’язані співробітники посередницької організації, які мають доступ до такої 

інформації, представники сторін, а також інші особи, залучені до процедури медіації 

[24,с.150]. 

Крім того, у спеціалізованій літературі також нерідко зустрічається підхід, 

відповідно до якого для дотримання даного принципу медіації ні медіатор, ні 

сторони не повинні вести жодних записів. У випадку виникнення необхідності 

робити записи або позначки, дане питання погоджується сторонами і вирішується 

подальша доля таких паперів. Як правило, вони знищуються в присутності сторін. 

Також, під час проведення процедури медіації не ведуться ні стенографічні, ні будь–

які електронні записи, знову ж таки, якщо сторони не домовилися про інше. 

Вимога конфіденційності поширюється на всі відомості, які надаються 

медіатору протягом примирної процедури. У зв’язку з цим необхідно точно 

визначити моменти початку і закінчення процедури. Найбільш поширеним 

інструментом, який використовується сторонами з метою забезпечення 

конфіденційності медіації, є застереження про конфіденційність в угоді про 

проведення процедури медіації. Видається, що при укладанні такої угоди медіатору 

слід роз’яснити сторонам правила конфіденційності (в тому числі й ті, які 

стосуються індивідуального спілкування зі сторонами спору) і з’ясувати, чи є які–

небудь додаткові умови, які необхідно включити в угоду про проведення процедури 

медіації. Це дозволить уникнути подальших розбіжностей з процедурних питань і 

може розглядатися як додаткова гарантія дотримання прав і законних інтересів 

учасників медіації. Проте, така угода про проведення медіації з застереженням про 

конфіденційність може забезпечити захист від розголошення інформації, яка стала 

відома під час проведення медіації на внутрішньому рівні та лише частково на 

зовнішньому рівні. Як зазначає С.І. Калашникова, крім цивільно–правових 

механізмів (застереження про конфіденційність) законодавством повинні бути 
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передбачені відповідні процесуальні гарантії дотримання аналізованого принципу. 

До таких належать, насамперед: 1) надання імунітету свідків медіатору, 

співробітникам організацій, що забезпечують проведення примирних процедур, а 

також особам, присутнім на медіації; і, відповідно, 2) неприпустимість 

використання відомостей, що стосуються медіації, як доказів при розгляді даної або 

пов’язаної з нею справи в юрисдикційному порядку [23,с.41]; а також варто 3) на 

законодавчому рівні передбачити відповідальність медіатора та інших 

співробітників посередницької організації, які мають доступ до інформації, за 

розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з наданням 

медіативних послуг.  

Станом на сьогоднішній день в Україні з процесуальними гарантіями 

дотримання принципу конфіденційності під час проведення процедури медіації, у 

зв’язку з відсутністю закону про медіацію, на практиці можуть виникати проблеми. 

Отже, питання, пов’язані з наданням імунітету свідків медіатору й іншим особам, 

які були залучені до процедури медіації, та відповідальністю за неналежне 

збереження та розголошення конфіденційної інформації, залишаються не 

врегульованими. Проте, надання медіативних послуг адвокатом допоможе уникнути 

вказаних проблем, оскільки дія норм ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(в тому числі, стосовно дотримання адвокатської таємниці та підстав і порядку 

притягнення адвокатів до відповідальності у зв’язку з розголошенням адвокатської 

таємниці або вчиненням дій, що призвели до її розголошення) буде 

розповсюджуватись і на діяльність адвоката–медіатора. Тобто, на інформацію, яку 

адвокат–медіатор отримав від сторін під час надання послуг з медіації буде 

поширюватися правовий режим адвокатської таємниці. У зв’язку з цим, вважаємо, 

що дослідження проблематики дотримання принципу конфіденційності 

посередництва адвокатом-медіатором буде не повним, якщо ми не звернемось до 

змісту та значення інституту адвокатської таємниці. 

Питання адвокатської таємниці й досі залишається актуальним, воно 

завжди привертає значну увагу теоретиків та практиків, було і залишається 

предметом багатьох дискусій та спорів. Як зазначає, А.Л. Ципкін, адвокатська 
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таємниця – це одне з тих питань адвокатської діяльності, яке привертає велику 

увагу, з приводу якого посилено сперечаються, про яке багато писали і пишуть. 

Адвокатська таємниця постає найчастіше у вигляді нерозв’язної проблеми, яка 

викликає жваві диспути та гострі суперечки. Це одне з «вічних» питань адвокатської 

діяльності, яке оголошується нерозв’язаним подібно квадратурі кола [137,с.55]. Так, 

згідно точки зору А. Кучерени, адвокатська таємниця є необхідною умовою 

існування адвокатури і одночасно процесуальною гарантією змагальності, повноти 

та  об’єктивності кримінального [138,с.47], а також цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства. Адвокатська таємниця, як правова категорія, на 

думку М.М. Погорецького, ґрунтується на широкому розумінні історії та філософії 

права, на принципах соціальної справедливості і законності. Вона не може бути 

обмежена суто професійною сферою. Адвокатська таємниця за своїм змістом 

наближається до службової таємниці, а за кількісними ознаками в окремих випадках 

набирає змісту особистої та державної таємниці, що, у свою чергу, вимагає нового 

наукового її визначення, яке б відповідало новій правовій доктрині [139,с.426-427]. 

Як слушно зазначає О.Г. Яновська, адвокатська таємниця є втіленням принципу 

конфіденціальності, який встановлений законом в інтересах здійснення правосуддя, 

захисту довірчого характеру стосунків між адвокатом і його клієнтом і зміцнення 

авторитету та суспільного престижу адвокатури. Тобто, адвокатська таємниця є 

правовою нормою, яка визначає в ряді випадків права та обов’язки учасників 

процесуальної діяльності при здійсненні правосуддя. Разом з тим, це процесуальне 

правило, що стосується перш за все адвокатів, має глибоко моральний зміст, що 

робить його одним із найважливіших принципів професійної адвокатської етики 

[140,с.94]. 

Якщо вести мову безпосередньо про визначення поняття «адвокатська 

таємниця», то варто відмітити, що єдність у наукових підходах й досі відсутня. 

Деякі автори, навіть, вважали дане поняття неточним і пропонували ввести інший 

термін «таємниця судового представництва» або «таємниця судового захисту». 

Наприклад, М.С. Строгович вважав термін «адвокатська таємниця» невдалим та 

аргументував це тим, що суть питання не в таємниці адвоката, а в тому, щоб 
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обвинуваченому та його близьким, що користуються допомогою адвоката, 

гарантувати можливість вільно говорити адвокату все, що вони вважають за 

потрібне, без побоювання, що сказане буде звернено на шкоду обвинуваченому 

[141,с.399]. Проте, А.М. Пшуков [142,с.299], стверджує (і ми підтримуємо його 

позицію), що думка про введення інших термінів не зовсім коректна, тому що 

більшою мірою зачіпає питання участі адвоката в судовому розгляді, і не має 

відношення до участі адвоката на досудових стадіях провадження у кримінальній 

справі та вважає, що традиційне поняття «адвокатська таємниця» в повному обсязі 

охоплює всі аспекти діяльності адвоката на всіх стадіях судочинства. 

Вважаємо за доцільне розглянути деякі з традиційних підходів до визначення 

адвокатської таємниці. Так, С.М. Логінова пропонує під адвокатською таємницею 

розуміти відомості, які отримані адвокатом в процесі виконання 

професійних обов’язків, розголошення яких може завдати збитків фізичній чи 

юридичній особі (клієнту). Автор розглядає адвокатську таємницю в двох аспектах, 

а саме як таємницю клієнта (факт та мотиви звернення, відомості про особисте 

життя тощо, що не можуть бути розголошені без дозволу клієнта) та таємницю 

адвоката (умови договору, суть консультацій, порад та роз’яснень, зміст правових 

документів, що складені адвокатом, відомості з матеріалів справи тощо). При цьому, 

таємниця клієнта є визначальною, оскільки, в широкому розумінні, і таємниця 

адвоката є таємницею клієнта [143,с.11]. 

Відповідно до підходу Ю.С. Пилипенка, адвокатська таємниця являє собою 

стан заборони доступу до інформації, що складає її зміст, за допомогою 

встановлення спеціального правового режиму. При цьому правовий режим 

адвокатської таємниці – це особливий порядок правового регулювання, що діє в 

сфері надання/отримання кваліфікованої юридичної допомоги і спрямований на 

формування та охорону імунітету довірителя шляхом встановлення заборон на 

несанкціоноване отримання, розголошення та/чи інше неправомірне використання 

будь–якої інформації, що стала відомою адвокату [144,с.18]. Також, автор зазначає, 

що правовий режим адвокатської таємниці спрямований на захист імунітету не 
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тільки довірителя, а й адвоката, оскільки без дотримання імунітету адвоката, як його 

професійного привілею, не може бути забезпечений імунітет довірителя [144,с.23]. 

А.М. Пшуков [145] відносить адвокатську таємницю до довірчої інформації, 

яка, як правило, носить приватно–правовий характер, її спеціальний режим обігу 

служить засобом захисту приватного життя громадян. Повірена особа (адвокат) 

одночасно виступає і володарем довірених даних, і власником похідної інформації, 

яка була ним отримана на основі аналізу довіреної йому інформації, яка також 

включається в адвокатське досьє. А отже, вся сукупність відомостей, які містяться в 

адвокатському досьє повинна бути захищена адвокатом як адвокатська таємниця. 

Що ж стосується законодавчого визначення поняття адвокатської таємниці, то 

воно сформульовано в частині 1 статті 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» і є, на наш погляд, вдалим. Так, адвокатською таємницею є будь-яка 

інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, 

особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також 

питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання 

правової допомоги з передбачених ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст 

порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що 

зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані 

адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. 

Інститут адвокатської таємниці є надзвичайно важливим як на практиці, так і в 

теорії, оскільки в межах даного інституту вирішується питання довіри у 

взаємовідносинах між адвокатом та його клієнтом (довірителем). В свою чергу, 

ефективність діяльності адвоката суттєво залежить від рівня довіри між клієнтом та 

адвокатом, оскільки володіючи достатнім рівнем інформації адвокат матиме 

можливість продумати правову позицію у найменших деталях та передбачити 

контраргументи протилежної сторони. З іншого боку, якщо клієнт приховає від 

адвоката певну інформацію (яку б клієнт не бажав розголошувати та доводити до 

відома громадськості) – це може зруйнувати правову позицію та призвести до 

поразки у суді. Тобто, перш ніж повідомити певну інформацію адвокату, довіритель 
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має бути впевненим у тому, що, по–перше, адвокат збереже отриману інформацію, 

а, по–друге, держава на належному рівні забезпечить захист адвоката від вручання в 

його діяльність зі сторони будь–яких заінтересованих суб’єктів. Значення інституту 

адвокатської таємниці полягає в тому, щоб: 1) гарантувати незалежність адвоката, 

2) зміцнити суспільну довіру до адвокатури та 3) підвищити престиж адвокатури 

[145]. 

Аналіз юридичної літератури присвяченої проблемам адвокатської таємниці 

свідчить про те, що й на сучасному етапі розвитку юриспруденції питання про 

«межі» адвокатської таємниці знаходиться в центрі дослідницького інтересу. 

Головною морально–етичною проблемою для адвокатів, яка виникає при вирішенні 

питання про відносність або абсолютність адвокатської таємниці є питання про 

можливість розголошення відомостей наданих адвокату довірителем.  

Ще, на теренах Російської імперії кінця XIX – початку XX століть адвокати 

беззастережно визнавали святість і непорушність адвокатської таємниці [146,с.16]. 

Дореволюційна література, надаючи дуже велике значення адвокатській таємниці, 

стверджувала, що «забезпечення цієї таємниці являється однією з необхідних умов 

правильного функціонування кримінального захисту», і вважала, що адвокатська 

таємниця повинна зберігатися адвокатом, навіть якщо обвинувачений цю таємницю 

розкрив [147,c.21]. Переважна більшість авторів кінця XIX – початку XX століть 

висловлювалося за визнання адвокатської таємниці абсолютною та заперечували 

можливість будь-якого її обмеження.  

Положення стосовно абсолютності адвокатської таємниці, також, знайшли 

своє відображення у законодавстві тих часів, зокрема, у Статуті кримінального 

судочинства (ст.704) та Статуті судових установ (ст.403) [ 140,с.97]. 

Жовтнева соціалістична революція 1917 року зламала та знищила старий суд 

та старий процес і почала будувати новий судовий апарат, що діяв на нових засадах. 

При побудові нової соціалістичної держави питання про адвокатську таємницю, про 

її значення та межі, про можливість визнання її в радянському процесі викликало 

жваві суперечки і дискусії серед радянських юристів. 
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Так, питання адвокатської таємниці жваво обговорювалося в 1924 році в 

Українському Юридичному товаристві. Там було заслухано доповідь В. Скерста на 

тему «Межі професійної таємниці захисника у дусі радянського законодавства». У 

дебатах з приводу цієї доповіді знайшли своє відображення різні точки зору. Одні 

рішуче заперечували адвокатську таємницю: «не можна конспіруватися від 

радянської держави» (М.О. Черлюнчакевич), «підзахисний або довіритель повинен 

знати, що все, повідомлене їм адвокату, має бути відомо і суду, тому що брехати 

разом з клієнтом адвокат не може, оскільки він є посадовою особою» (Карашевич). 

Інші ж, навпаки, виступали на захист адвокатської таємниці, зокрема, В.К. Мамутов 

зазначав, що не можна змішувати два поняття і говорити, що захисник зобов’язаний 

доносити, коли всі громадяни звільнені від цього обов’язку. Ерівман говорив про те, 

що зовсім відмовитися від адвокатської таємниці можна буде тоді коли не 

існуватиме суду [147,c.7]. 

У радянську добу стверджувалося, що етична поведінка має відповідати 

завданням соціалістичного будівництва, основна функція адвокатури як державного 

інституту – допомога суду, а тому адвокатура може захищати тільки законні 

інтереси громадян, щоб не вступити в конфлікт зі своєю державною і соціалістичної 

природою. Далі робився висновок про те, що адвокат не має права розголошувати 

довірені йому відомості, але й не зобов’язаний замовчувати про злочини, які стали 

йому відомими завдяки його професійній діяльності [148,с.19]. Мали місце і більш 

категоричні твердження, наприклад як те, що дотримання адвокатської таємниці є 

«злочином проти держави» [149,с.9–11]. 

Натиск прихильників «революційної законності» був відбитий на засіданні 

активу адвокатів Москви (1941 р.), і вони залишилися в меншості. Результати 

дискусії 30–40 –х років збагатилися авторитетними думками І.Т. Голякова та 

М.С. Строговича і знайшли відображення в роботі А.Л. Ципкіна [146,с.17]. 

Дискусії серед науковців стосовно відносності та абсолютності адвокатської 

таємниці залишаються актуальними й сьогодні. Пропонуємо розглянути позиції 

деяких сучасних авторів з питань можливості розголошення відомостей довірених 
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адвокату довірителем (здебільшого, щодо підготовки тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину (злочинів)).  

Наприклад, Н.А. Подольний, звертає увагу на те, що логіка загальнодержавної 

безпеки змушує дещо інакше поглянути на адвокатську таємницю та умови її 

збереження. Вона не повинна і не може бути абсолютною, тобто дотримуватися при 

будь-яких умовах. Повинні обов’язково обумовлюватися випадки і ситуації, в яких 

адвокат повинен доводити до відома органів, які проводять розслідування та 

оперативно-розшукову діяльність інформацію, котра стала йому відомою під час 

здійснення адвокатської діяльності. На думку автора, інформація, яку адвокат міг би 

і повинен був розголосити, є, в першу чергу, інформація про вчинення чи підготовку 

до вчинення таких злочинів, як тероризм та легалізацію (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом [150,с.8-9]. 

Розголошення адвокатської таємниці, на думку І.Л. Петрухина, допустимо 

лише в одному випадку: якщо обвинувачений повідомив адвокату про підготовку до 

небезпечного злочину, вчинення якого ще можливо попередити. Якщо, наприклад, 

обвинуваченому відомо, що о такій–то годині в таку–то хвилину буде підірваний 

літак, пароплав, міст, або буде вчинено напад на певних осіб, або буде сплановано 

пограбування банку і тому подібне, то адвокат повинен негайно повідомити про це в 

слідчі органи або в прокуратуру, і тоді він може бути допитаний як свідок за цими 

фактами [151,с.151]. 

Підтримуючи погляди стосовно відносно-абсолютного характеру адвокатської 

таємниці М.Ю. Барщевський вважає, що адвокатська таємниця повинна бути 

розголошена лише у двох наступних випадках: по–перше, коли дії адвоката стали 

предметом розгляду відповідного адміністративного органу колегії (дисциплінарної 

комісії, комісії з питань етики тощо); по–друге, коли предметом адвокатської 

таємниці сала інформація про підготовку до вчинення злочину. Розголошення 

конфіденційної інформації, необхідне для запобігання злочину, на думку автора, 

буде законним, якщо у адвоката є достатні підстави припускати, що існує реальна 

ймовірність вчинення злочину і неминуче складається ситуація, коли попередження 

злочину шляхом розголошення інформації є єдиною можливістю його запобігання. 
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Обґрунтовуючи це тим, що адвокатська таємниця не є «величина самоцінна» і саме 

поняття адвокатської таємниці виникло в інтересах суспільства, то і ступінь її 

охорони повинна співвідноситися з тими ж інтересами суспільства. Більше того, 

автор вважає, що розкриття інформації в такому випадку не просто буде законним, а 

за даних умов адвокатська таємниця повинна бути розкрита в обов’язковому 

порядку [152,с.142–143]. 

Ю.С. Пилипенко [146,с.17–22], на підставі детального аналізу праць 

російських науковців, здійснює узагальнення та наводить ряд ймовірних підстав (які 

пропонувалися вченими у різних комбінаціях у різні епохи) для правомірного 

розголошення адвокатської таємниці, а саме: 1) якщо адвокату у зв’язку з 

виконанням професійних обов’язків стало відомо про скоєння серйозного злочину 

(злочинів) (однак, обов’язок адвоката мовчати про скоєний злочин рідко піддається 

сумніву навіть слідчими, прокурорами, суддями); 2) якщо адвокату у зв’язку з 

виконанням професійних обов’язків стало відомо про злочин, що готується 

(зазвичай, вказуються лише випадки підготовки тяжких та особливо тяжких 

злочинів, але іноді зустрічається і розширене тлумачення, яке розповсюджується на 

будь-яке кримінально каране діяння); 3) якщо виникла необхідність наради з 

колегами щодо шляхів ведення тієї чи іншої справи. 

Також, слід пам’ятати, що у пунктах 2, 4, 6 та 7 статті 22 ЗУ «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» визначено випадки за яких розголошення адвокатської 

таємниці буде правомірним, а саме: 1) у разі наявності письмової заяви клієнта 

(особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з 

передбачених законом підстав), відповідно до якої інформація або документи 

втрачають статус адвокатської таємниці; 2) у разі пред’явлення клієнтом вимог до 

адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю (у такому випадку адвокат 

звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних 

для захисту його прав та інтересів); 3) у разі подання адвокатом в установленому 

порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
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знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 4) у разі подання центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації 

про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або 

фізичним особам, та у разі вчинення інших дії, якщо він діяв у межах виконання 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 

Однак, далеко не всі сучасні вчені, котрі присвятили свої дослідження 

адвокатській таємниці та можливостям її розголошення, підтримують погляди 

стосовної її відносно-абсолютного характеру, а більше схиляються до абсолютності 

адвокатській таємниці. 

Так, А.Г. Кучерена вважає, що розголошуючи інформацію про злочин, адвокат 

ставить інтереси суспільства або іншої особи вище інтересів свого довірителя, а 

тому точка зору, яка допускає подібне розголошення, є не безспірною [138,с.49]. 

Підтримуючи позицію про неможливість розголошення відомостей, 

отриманих від довірителя, М.Б. Смоленський зауважує, що «зрада» довірителя 

вважається найтяжчим гріхом не тільки в етичній традиції адвокатури, а й у 

культурній традиції взагалі, починаючи з її релігійних основ [153,с.144]. 

Достатньо категоричну позицію з цього приводу зайняли І.Л. Трунов і 

Л.К. Трунова, вважаючи, що дискусію щодо можливості розголошення адвокатської 

таємниці необхідно переводити з площини «можливості її розголошення чи ні» в 

площину «неможливо ні за яких обставин», а основним питанням дискусії має бути 

міра відповідальності у формі кримінального, адміністративного, матеріального і 

морально-етичного покарання [154,с.18] за таке розголошення. 
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Будучи прихильником абсолютності адвокатської таємниці О.Г. Яновська, 

беручи до уваги інтереси правосуддя, правові та моральні аспекти цієї проблеми, 

доходить висновку, що адвокат не може і не повинен розкривати жодних 

відомостей, довірливо повідомлених йому клієнтом, тобто ніяких меж у цьому 

питанні не може бути поставлено [140,с.104–105]. 

Таким чином, дослідивши спеціальну юридичну літературу щодо питання про 

відносність або абсолютність адвокатської таємниці ми дійшли висновку про те, що 

дане питання у своїй еволюції пройшло декілька етапів, які обумовлювалися 

особливостями історичного розвитку права, громадського суспільства та держави. 

Таким чином, маємо змогу виділити три основні етапи еволюції питання про 

відносність та абсолютність адвокатської таємниці, а саме:  

I етап: кінець XIX – початок XX століття – абсолютність адвокатської 

таємниці (адвокати беззастережно визнавали святість і непорушність адвокатської 

таємниці); 

II етап: початок XX – середина XX століття (20–ті – 40–ві рр. XX століття) – 

гострі протистояння між прихильниками відносності та відносної абсолютності 

адвокатської таємниці, перемогу у яких здобули прихильники відносної 

абсолютності адвокатської таємниці; 

III етап: середина XX – XXI століття – відносна абсолютність адвокатської 

таємниці з тяжінням до абсолютності. 

Як бачимо, питання щодо відносності або абсолютності адвокатської таємниці 

є дійсно спірним та дискусійним, оскільки, як зазначає С.В. Лукошкіна, в межах 

даного питання йде зіткнення двох моралей: з одного боку, інтереси клієнта, який 

довірив таємницю, з іншого – життя людей, якщо мова йде про злочин, який 

готується [155,с.135], а отже кожен віддає превагу одній з «моралей», виходячи із 

власних внутрішніх переконань та пріоритетів. 

Як ми вже з’ясували, на діяльність адвоката з надання послуг з медіації 

поширюється дія ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а, отже, й 

інформація отримана адвокатом-медіатором під час надання медіативних послуг має 

статус адвокатської таємниці. Також, ми прийшли до висновку, що на сучасному 
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етапі розвитку юриспруденції адвокатська таємниця має відносно-абсолютний 

характер. У зв’язку з цим виникає логічне питання: чи не буде порушуватися 

принцип конфіденційності медіації у випадку поширення на нього режиму 

адвокатської таємниці? Мається на увазі, чи має принцип конфіденційності медіації 

за своєю правовою природою певні «межі» (на зразок адвокатської таємниці) чи він 

є абсолютним. Отже, досліджуючи питання стосовно дотримання конфіденційності 

посередництва адвокатом-медіатором, з’ясувавши значення та зміст принципу 

конфіденційності медіації та адвокатської таємниці, визначивши етапи еволюції 

питання про відносність та абсолютність адвокатської таємниці, вважаємо за 

можливе безпосередньо перейти до вивчення питання стосовно «меж» принципу 

конфіденційності медіації. 

Питання стосовно відносності або абсолютності принципу конфіденційності 

медіації, на даний час, не є предметом жвавих дискусій серед вітчизняних 

науковців. Вважаємо, що така ситуація обумовлена тим, що медіація є новим 

явищем у правовому полі України, яке ще не отримало значного розвитку. У зв’язку 

з цим, для відповіді на питання щодо того який характер принципу конфіденційності 

медіації: відносний або абсолютний, вважаємо за доцільне звернутися до досвіду 

зарубіжних законодавців щодо визначення меж конфіденційності посередництва. 

Так, у параграфі 1 статті 7 Директиви 2008/52/ЕС «Про деякі аспекти 

посередництва (медіації) у цивільних та комерційних справах» [57,с.7] передбачено 

два випадки, на які не поширюється дія принципу конфіденційності медіації, а саме: 

1) коли дача показань (посередника, осіб, які беруть участь в управлінні процесом 

посередництва) є необхідною для громадського порядку в зацікавленій державі–

члені, особливо для забезпечення захисту першорядних інтересів дітей або для 

запобігання будь-якого посягання на фізичну або психологічну безпеку людини; або 

2) коли оприлюднення змісту угоди, досягнутої за допомогою посередництва, 

необхідно для того, щоб здійснити або виконати дану угоду. В свою чергу, у 

параграфі 2 статті 7 Директиви 2008/52/ЕС міститься положення стосовно того, що 

зазначені вище випадки не перешкоджають державам-членам застосовувати більш 
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суворі заходи задля збереження конфіденційності посередництва. Однак, варто 

пам’ятати про те, що норми вказаного акту носять лише рекомендаційний характер. 

Аргентинський законодавець у статті 9 Закону Аргентинської Республіки 

«Про медіацію та примирення» від 6 травня 2010 року № 26.589 [133] передбачає, 

що обов’язок дотримання конфіденційності медіації припиняється у випадках: 

1) якщо надійшла пряма відмова (від дотримання принципу конфіденційності) від 

усіх сторін конфлікту та 2) якщо необхідно вжити заходів, щоб запобігти вчиненню 

злочину, який перебуває на стадії підготовки або ж запобігти подальшому вчиненню 

злочину, якщо його було розпочато. 

В Уніфікованому акті про медіацію США від 10 березня 2001 року (Uniform 

Mediation Act) [66] законодавець визначає межі конфіденційності у статтях 5, 6, та 7. 

На підставі аналізу даного нормативно-правового акту, можемо дійти висновку, що 

принцип конфіденційності не застосовується у таких випадках: 

по–перше, 1) коли сторони спору відмовилися від привілеїв конфіденційності 

в усній або письмовій формі, якщо така відмова є явно вираженою і 2) у разі, коли 

йдеться про привілеї медіатора, медіатор, так само, прямо відмовився від цього 

привілею та/або 3) у разі, коли йдеться про привілеї учасника процедури медіації, 

який не є стороною спору, такий учасник прямо відмовився від цього привілею; 

по–друге, коли інформація, яка стала відомою під час медіації (при цьому 

дозволяється розголошувати лише ту частину інформації, яка є достатньою для 

подальшого розгляду і вирішення справи): 1) міститься в угоді, яка засвідчена 

протоколом, і підписана сторонами даної угоди; 2) є відкритою для ознайомлення на 

підставі закону або відноситься до судового процесу в рамках процедури медіації, 

який було відкрито або повинен бути відкритим відповідно до закону; 3) пов’язана 

із загрозою нанесення тілесних ушкоджень або вчиненням злочину; 4) навмисне 

використовується для приготування до вчинення злочину, замаху на вчинення чи 

вчинення або приховування злочину (у тому числі триваючого злочину); 

5) використовується для підтвердження або спростування претензій чи скарг щодо 

недобросовісності або недбалості медіатора; 6) використовується для підтвердження 

або спростування претензій або скарг щодо недобросовісності або недбалості 
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сторони спору, учасника процесу медіації, який не є стороною спору, або 

представника сторони спору у зв’язку з їх поведінкою в процесі проведення 

процедури медіації (однак, медіатор не може бути змушеним до дачі такого роду 

показань, це його право, а не обов’язок); 7) використовується для підтвердження або 

спростування жорстокого поводження, бездоглядності, безпритульності, або 

експлуатації у розгляді, в якому стороною виступає дитина або дорослий, якщо 

справа передається судом для вирішення за допомогою медіації та в даній процедурі 

бере участь державний орган, або в процедурі медіації бере участь державний орган; 

по–третє, коли суд, адміністративний орган, або арбітр після слухання справи 

в закритому засіданні вважає, що сторона, яка звертається з клопотанням про 

розкриття інформації стосовно процедури медіації жодним іншим чином не зможе 

отримати необхідні докази, при цьому необхідність доведення істотно переважає 

над необхідністю збереження конфіденційності процедури медіації, а інформація 

про процедуру медіації необхідна для доведення в: 1) судовому розгляді з приводу 

тяжкого злочину, або 2) провадженні стосовно розгляду претензій, що виникли з 

процедури медіації; 

по–четверте, коли суду, адміністративному або іншому органу, 

уповноваженому на ухвалення рішення стосовно спору, який вирішується за  

допомогою медіації, необхідно з’ясувати, чи мала місце процедура медіації, чи була 

вона припинена, чи був врегульований конфлікт, чи були присутні сторони під час 

процедури (проте, розголошення такої інформації належить до прав, а не обов’язків 

медіатора). 

Таким чином, можемо дійти висновку про те, що зарубіжні законодавці 

встановлюють відповідні «межі» принципу конфіденційності медіації, а отже вести 

мову про його абсолютність не видається правильним.  

Проаналізувавши відповідну зарубіжну практику та теоретичні положення 

стосовно конфіденційності медіації, вважаємо, що правомірне розголошення 

медіатором відомостей (інформації), які стали відомі йому під час медіації 

можливе у таких випадках: 
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по–перше, якщо сторони на добровільних засадах домовилися про відмову від 

конфіденційності медіації в письмовій формі (така відмова може стосуватися як 

всієї інформації, яка розкривається під час медіації, так і її частини); 

по–друге, якщо сторони (одна зі сторін) пред’явили вимоги до медіатора у 

зв’язку зі здійсненням ним медіативної діяльності (при цьому розголошенню 

підлягає лише та частина інформації, яка необхідна медіатору для захисту власних 

прав та інтересів); 

по–третє, якщо медіатору під час проведення процедури медіації стало 

відомо про підготовку до вчинення злочину. 

Розголошення інформації про вчинення злочину, яка була отримана 

медіатором під час проведення процедури медіації має здійснюватися з певними 

особливостями, а саме: по–перше, розголошення такої інформації має бути правом 

медіатора, а не обов’язком; по–друге, така інформація може бути розголошена 

виключно з метою запобігання та припинення вчинення злочину, який перебуває на 

стадії підготовки; по–третє, медіатор розголошуючи інформацію про підготовку до 

вчинення злочину, не повинен розголошувати джерело такої інформації, тобто не 

повинен викривати свого довірителя (довірителів); по–четверте, медіатор має право 

повідомити інформацію про підготовку до вчинення злочину лише у відповідні 

органи чи уповноваженим особам; по–п’яте, у разі розголошення такої інформації 

медіатор не може буди допитаний з цього питання у якості свідка. 

Ми вважаємо, що принцип конфіденційності медіації, так само як і 

адвокатська таємниця, має відносно-абсолютний характер. Тобто, за загальним 

правилом, дотримання даного принципу є обов’язковим, однак в окремих випадках 

(чітко визначених у законодавстві) інформація (її частина), яка була отримана під 

час медіації може бути повідомлена у відповідні органи чи уповноваженим особам. 

Отже, принцип конфіденційності посередництва жодним чином не буде порушено у 

випадку поширення на нього правового режиму адвокатської таємниці. Більше того, 

надання інформації, яка була отримана адвокатом-медіатором під час здійснення 

медіативної діяльності, статусу адвокатської таємниці не лише не призведе до 

порушення принципу конфіденційності посередництва, а й надасть такій інформації 
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додаткові правові гарантії закріплені на законодавчому рівні. Маються на увазі 

процесуальні гарантії пов’язанні з наданням адвокату-медіатору імунітету свідка та 

притягненням адвоката-медіатора до професійної  відповідальності за розголошення 

адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, які є 

елементами змісту принципу конфіденційності на зовнішньому рівні. Так, у випадку 

надання адвокатом послуг з медіації як виду адвокатської діяльності, такими 

правовими гарантіями будуть гарантії адвокатської діяльності закріплені у статті 23 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Також, хочеться звернути увагу на 

той факт, що, крім спеціальних, правових гарантій діяльності адвоката, існують 

фактори загального характеру, які своїм існуванням справляють певний вплив на 

гарантованість правового статусу адвоката-медіатора. До таких загальних гарантій 

відносяться соціально-економічні, політичні та ідеологічні умови життя суспільства. 

І юридичні, і загальні гарантії знаходяться у нерозривній єдності [140,с.74]. 

Підбиваючи підсумок, видається важливим відзначити, що конфіденційність є 

однією з переваг медіації в порівнянні з розглядом справи в суді. Як правило, 

дотримання таємниці інформації, яка пов’язана з примирною процедурою, має 

велике значення для її учасників. Таким чином, однією з умов зростання 

привабливості і підвищення попиту на використання медіації як способу 

врегулювання спору є звернення саме до адвоката-медіатора, оскільки це буде 

сприяти забезпеченню принципу конфіденційності як на внутрішньому рівні 

(шляхом укладення угоди про проведення медіації з застереженням про 

конфіденційність), так і на зовнішньому (у зв’язку з наявністю законодавчого 

регулювання та процесуальних гарантій забезпечення адвокатської таємниці на 

належному рівні). Тобто, до моменту законодавчого врегулювання питань, 

пов’язаних з належним забезпеченням та захистом принципу конфіденційності 

медіації (наприклад, шляхом прийняття закону України про медіацію), звернення до 

адвоката, з метою залучення його у якості посередника, сторонами, для яких 

конфіденційність має першочергове значення, на нашу думку, видається найбільш 

раціональним і правильним. 
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Висновки до розділу 2 

 

В межах даного розділу було досліджено правовий статус адвоката та його 

елементи; визначено функції та роль медіатора; доведено, що участь адвоката в 

урегулюванні правових спорів (юридичних конфліктів) в якості медіатора 

відрізнятиметься від традиційної адвокатської діяльності; досліджено професійну 

відповідальність адвоката-медіатора, зокрема, її поняття, підстави виникнення та 

місце в системі юридичної відповідальності; окреслено особливості дотримання 

конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором. 

Елементами правового статусу адвоката є: професійні права, професійні 

обов’язки та професійна відповідальність. 

Адвокат-медіатор у процедурі медіації виконує такі функції, як: 1) функцію 

оцінки спору; 2) функцію неупередженої організації процесу; 3) функцію 

генерування альтернативних ідей; 4) аналітичну функцію; 5) функцію сприяння 

сторонам у виробленні остаточної домовленості; 6) виховну функцію; 7) юридичну 

функцію. 

Адвокатів-медіаторів залежно від їх ролі та обсягу повноважень у медіації 

можливо розділити на такі типи, зокрема:: 1) «експерт–консультант» – адвокат–

медіатор виступає як експерт у галузі права та надає юридичні консультації усім 

сторонам на їх вимогу; 2) «терапевт» – адвокат–медіатор сприяє збереженню 

близьких відносин сторін у випадку, коли такі відносини виступають самостійною 

метою процедури посередництва; 3) «організатор» – адвокат–медіатор забезпечує 

організацію, проведення переговорів та сприяння у виробленні взаємовигідної та 

взаємоприйнятної угоди для всіх сторін спору; 4) «оцінювач» – основне завдання 

адвоката–медіатора полягає у тому, щоб дізнатися про обставини справи та основні 

інтереси сторін; 5) «наставник» – адвокат–медіатор допомагає кожній зі сторін (при 

індивідуальних зустрічах) виявити причини конфлікту, розібратися з емоціями та 

навчити контролювати їх в межах необхідних для плідної співпраці з контрагентом; 

6) «головуючий» – адвокат–медіатор на вимогу сторін виробляє можливі варіанти 

урегулювання спору та виносить їх на обговорення сторонами.  
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Розглянуто особливості притягнення медіатора до професійної 

відповідальності на прикладі таких зарубіжних країн як Австрійська Республіка, 

Аргентинська Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація та Федеративна 

Республіка Німеччина.  

Елементами складу професійного проступку адвоката-медіатора є: об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Так, об’єктом професійного 

проступку адвоката-медіатора є професійні обов’язки адвоката-медіатора. 

Об’єктивна сторона професійного проступку адвоката-медіатора складається з 

протиправної поведінки адвоката-медіатора, шкідливих наслідків та причинного 

зв’язку між ними. Суб’єктом професійного проступку адвоката-медіатора є адвокат, 

який надає клієнтам послуги з медіації та вчинив професійний проступок. 

Суб’єктивна сторона професійного проступку адвоката-медіатора характеризує 

внутрішнє психологічне ставлення адвоката-медіатора до вчиненого проступку та 

його наслідків. 

Зарубіжне законодавство щодо врегулювання окремих аспектів медіації 

встановлює відповідні межі дії принципу конфіденційності медіації, що не дає 

підстав для висновку про обов’язкову абсолютність конфіденційності медіативних 

процедур. Обґрунтовано, що принцип конфіденційності медіації, так само як і 

адвокатська таємниця, має відносно-абсолютний характер.  

У випадку здійснення адвокатом медіативної діяльності на всі відомості 

(інформацію), отримані від клієнта, разом із принципом конфіденційності медіації 

(який не забезпечується та не гарантується чинним законодавством) буде 

поширюватися режим адвокатської таємниці. Це надасть таким відомостям 

(інформації) додаткові правові гарантії захисту, закріплені на законодавчому рівні 

(зокрема, гарантії пов’язанні з наданням адвокату-медіатору імунітету свідка та 

притягненням адвоката-медіатора до професійної  відповідальності за розголошення 

адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення). 
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РОЗДІЛ 3 

 УЧАСТЬ АДВОКАТА У МЕДІАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУРАХ В ОКРЕМИХ 

ВИДАХ ЮРИДИЧНИХ СПОРІВ 

 

3.1. Особливості участі адвоката в медіації у цивільних та господарських 

правових спорах 

 

Звернення до суду є основним засобом захисту цивільних та господарських 

прав в Україні, який, нажаль, досить часто є не настільки швидким та ефективним, 

наскільки цього вимагають динамічні цивільні та господарські правовідносини. 

Вирішення приватноправових спорів в суді нерідко займає роки, витрачаються 

колосальні сили і кошти, руйнуються сімейні, дружні та ділові відносини, 

підривається ділова репутація, з’являється недовіра до фізичної особи чи компанії, 

що, в свою чергу, призводить до втрат прибутку та дестабілізації бізнесу. Отже, 

необхідні нові, економічні, ефективні, швидкі, гнучкі та прості методи 

урегулювання правових спорів. Разом з тим, система захисту цивільних та 

господарських прав та інтересів формується не лише за рахунок юрисдикційних 

органів вирішення спорів, а й за рахунок створення можливості реалізації права на 

звернення до альтернативних способів вирішення правових спорів. Саме тому, 

сучасне українське суспільство і держава нагально потребують впровадження у 

національну правову систему альтернативних способів вирішення спорів, серед яких 

особливе місце займає медіація. 

Разом з тим, очевидно, що оскільки питання стосується юридичних спорів, 

тобто вирішення питань, пов’язаних з правом, то активна підтримка з боку 

практикуючих юристів, зокрема, адвокатів, сприятиме більш швидкому 

запровадженню, популяризації та розвитку в Україні примирних напрямків 

урегулювання цивільних та господарських правових спорів, зокрема медіації. 

 Більше того, з 250 опитаних нами адвокатів 238 (95,2%) вважають, що 

адвокатура може і повинна зайняти одне з провідних місць у сфері альтернативного 

врегулювання спорів, зокрема медіації. Разом з тим, 12 адвокатів (4,8%)  не 

погодились з даним твердженням. 
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Хоча в Україні медіація у цивільних та господарських справах й не 

регулюється спеціальним законом, проте вона рекомендована для запровадження у 

національну правову систему кількома міжнародними актами, зокрема: 

Рекомендацією Rec (98) 1 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо 

медіації в сімейних справах від 21 січня 1998 pоку, Рекомендацією Rec (2002)10 

Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо медіації в цивільних 

справах від 18 вересня 2002 pоку, Конвенцією ООН «Про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 

відповідальності та заходів захисту дітей» від 19 жовтня 1996 року (дата ратифікації 

Україною – 14 вересня 2006 року; дата набрання чинності для України – 1 лютого 

2008 року) [156]. 

Як зазначалось у попередніх розділах, чинне українське законодавство вже 

заклало основи запровадження медіації у сфері цивільного та господарського 

судочинства, передбачивши можливість укладення мирової угоди у частині 3 статті 

31, статтях 175, 306, 372 ЦПК України, статті 78 ГПК України, які регламентують 

укладання між сторонами судового процесу мирової угоди з метою врегулювання 

спору на основі взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості. У частині 2 

статті 31, статті 174 ЦПК України визначено право позивача відмовитися від позову 

та право відповідача визнати позов повністю або частково. У статті 5 ГПК України 

закріплюється за сторонами обов’язок застосовувати заходи досудового 

врегулювання спору. Крім того розділ ІІ ГПК України регулює порядок досудового 

врегулювання спорів. ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», закріплює обов’язок 

держави надавати, рекомендувати і пропонувати послуги з медіації саме як 

первинної правової допомоги для певних верств населення (п. 4 ч.1 ст.1, п.4 ч.2 ст. 

7). Також, у ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

передбачається можливість вирішення колективного трудового спору (конфлікту) за 

допомогою примирних процедур, в тому числі за участі незалежного посередника 

(ст.10). 

Незважаючи на важливе значення інституту адвокатури в забезпеченні 

доступності правосуддя, ефективності роботи судової системи та захисті прав, 
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свобод та законних інтересів осіб, у жодному з перерахованих джерел, крім ЗУ «Про 

безоплатну правову допомогу» не вказано на потенційну роль адвокатської 

спільноти у запровадженні, поширенні та розвитку в Україні медіації та інших 

примирних процедур. 

Попри це, варто відмітити, що розвиток та функціонування медіації в якості 

широко визнаної практики врегулювання правових спорів не може і не повинно 

залишатись осторонь адвокатської спільноти. У правовій державі та громадському 

суспільстві адвокати, будучи особливою категорією юристів, покликані 

забезпечувати реалізацію конституційних прав і свобод особи, повинні 

підтримувати і розвивати примирний напрям як найбільш перспективний з точки 

зору поставлених перед адвокатурою цілей і завдань. 

Отже, враховуючи важливість ролі адвокатів у запровадженні та  розвитку 

медіації в Україні, вважаємо за необхідне в межах даного підрозділу приділити 

увагу дослідженню особливостей діяльності адвокатів як представників довірителя у 

медіації у цивільному та господарському судочинстві.  

З метою більш ґрунтовного, глибокого з’ясування суті процедури медіації, 

наукового осмислення основних завдань, ролі, функцій та специфіки діяльності 

адвоката як представника довірителя в рамках процедури посередництва у 

цивільних та господарських справах, видається за необхідне проаналізувати 

організаційні аспекти процедури медіації, зокрема, стадії (етапи) медіації. 

Так, наприклад, Л. Боуль і М. Несік розглядають дві фази медіації: 1) фазу 

визначення проблеми та 2) фазу вирішення проблеми. В свою чергу, кожна з 

названих фаз складається зі стадій. Фаза визначення проблеми складається з 

неформальної попередньої стадії, офіційного відкриття медіації, презентації 

конфлікту сторонами, виявлення «точок дотику», визначення тем для обговорення. 

Друга фаза починається з переговорів і вироблення варіантів рішення. У неї також 

входять стадії індивідуальної роботи, вироблення остаточного рішення, заключне 

слово медіатора, завершення процедури. Крім того, до початку першої фази автори 

виділяють в якості самостійного та обов’язкового етапу підготовку до медіації, а 

після завершення процедури - постмедіаційні дії медіатора [16,с.128]. 
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Х. Бесемер виділяє три фази медіації: 1) попередня фаза, на якій здійснюється 

перший контакт зі сторонами, підготовка медіатора, в разі необхідності «попередня 

медіація» або консультації зі сторонами з питань процедури роботи з конфліктом; 

2) фаза медіаційної бесіди, яка складається з п’яти етапів: вступу, з’ясування точок 

зору сторін, виявлення конфлікту, розв’язання проблеми і укладення угоди; 3) фаза 

реалізації або, іншими словами, наступна зустріч для оцінки та обговорення 

проблем, що виникають при реалізації домовленості [157,c.68-109]. 

К. Грефін фон Шліффен розглядає чотири стадії: 1) попередню стадію (на якій 

відбувається звернення однієї або обох сторін до медіатора, оцінка медіатором 

конфлікту, звернення до учасників, вирішення організаційних питань); 2) установчу 

стадію (на якій медіатор надає інформацію щодо процесу, отримує згоду на 

проведення медіації, знайомить з правилами процедури, також в рамках даної стадії 

вирішуються фінансові питання і укладається договір про медіацію); 3) основну 

стадію (в ході якої здійснюється загальний опис проблем і збір інформації, 

вироблення та оцінка тем для обговорення, визначення інтересів, пошук умов 

вирішення проблеми); 4) заключну стадію (на якій сторонами складається і 

підписується угода, а також встановлюються правила про контроль за дотриманням 

угоди) [96.c.10-19]. 

А. фон Хертель, розглядаючи прикладні аспекти медіації, пропонує ALPHA-

структуру медіації: 

Auftragsklärung  

Liste der Themen besprechen  

Positionen auf dahinterliegende Interessen untersuchen  

Heureka  

Abschlussvereinbarung,  

де «A» означає конкретизацію завдань; «L» - вироблення списку тем, «P» - 

визначення позицій та інтересів; «H» - еврика, або пошук рішення; «А» - укладення 

угоди [102,с.42-52]. 

Ю.Д. Притика у самому процесі медіації виділяє дев’ять стадій, а саме: 

1) вступне слово посередника; 2) виклад проблеми; 3) вентиляція емоцій; 
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4) формулювання порядку переговорів; 5) основна стадія медіації – висування 

альтернативних рішень; 6) після формулювання пропозиції починається стадія 

підготовки і досягнення угоди; 7) досягнення угоди; 8) передостання стадія – вихід з 

медіації; 9)  остання стадія — постконфліктна стадія [4,c.61-64]. 

Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко виділяють такі стадії процесу 

медіації: 1) попередня стадія: здобуття довіри учасників, орієнтування, оцінювання 

готовності до посередництва, життєздатності та прийнятності посередництва, 

пояснення правил медіації, роз’яснення ролі медіатора, вивчення позицій учасників 

конфлікту (передісторія конфлікту), уточнення, перефразування, підсумовування; 

2) відкриваюча стадія: укладання домовленості, розповіді учасників, з’ясування 

почуттів і мотивів, перефразування, уточнення, розподіл проблеми на категорії, 

підсумок; 3) середня стадія: встановлення першочергових питань, відкриття 

невиявлених інтересів, інтелектуальне штурмування (визначення спільних засад), 

обговорення і зваження розв’язків, пошук консенсусу; 4) заключна стадія: 

укладання угоди, підбиття підсумків, закриття процесу [25,c.92-97].  

З аналізу вище викладеного, не викликає сумнівів, що проведення медіації як 

особливим чином організованого переговорного процесу підпорядковане певним 

правилам. У кожної стадії (етапу, фази) медіації є свої цілі і завдання, реалізація 

яких забезпечує успішне завершення процедури медіації, а саме – укладення 

медіативної угоди. 

Аналіз розглянутих вище підходів вітчизняних та зарубіжних дослідників до 

виділення стадій (етапів, фаз) медіації дозволяє зробити висновок про те, що 

незалежно від того, яку кількість стадій процедури медіації виділяє конкретний 

науковець, послідовність постановки і вирішення завдань завжди залишається 

однаковою. Таким чином, узагальнюючи існуючі підходи до виділення стадій 

(етапів, фаз) медіації пропонуємо виділяти чотири основні стадії процедури медіації, 

кожна з яких являє собою сукупність процедурних дій, об’єднаних спільною метою: 

1) стадія перша: прийняття рішення стосовно можливості та доцільності проведення 

процедури медіації; 2) стадія друга: підготовка до проведення процедури медіації; 

3) стадія третя: безпосереднє проведення процедури медіації (медіаційних сесій); 
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4) стадія четверта: заключна стадія процедури медіації (юридичне закріплення 

результатів домовленостей досягнутих під час процедури медіації).  

Адвокат як представник сторони в посередництві відіграє важливу роль на 

усіх, без виключення, стадіях проведення процедури медіації. Дане твердження 

підкріплюється результатами проведеного нами анкетування серед адвокатів. На 

питання: «На Вашу думку, чи здатні адвокати сторін зробити істотний вплив на 

мирне врегулювання спору, в тому числі шляхом медіації?», 243 адвокати з 250 

опитаних (97,2%) відповіли «так, вважаю». При цьому, 7 респондентів (2,8%) 

відповіли, що мають сумнів в тому, що роль адвокатів у врегулюванні спорів може 

бути значною. Тому, з метою визначення специфіки діяльності адвоката як 

представника довірителя у цивільних та господарських правових спорах, видається 

за необхідне проаналізувати його роль на кожній із перерахованих стадій більш 

ґрунтовно.  

Роль адвоката як представника довірителя під час прийняття рішення 

стосовно можливості та доцільності проведення процедури медіації у цивільних 

та господарських правових спорах. Адвокат, на вимогу довірителя, може 

представляти права та законні інтереси свого довірителя під час організації, 

проведення та завершення процедури медіації у цивільних та господарських 

правових спорах, якщо довіритель й інша сторона спору домовились про 

урегулювання взаємних розбіжностей за допомогою медіації. Також, адвокат будучи 

представником довірителя може пропонувати своєму клієнту врегулювати існуючий 

правовий спір шляхом звернення до медіації як альтернативного способу вирішення 

спорів або рекомендувати прийняти відповідну пропозицію від протилежної 

сторони. 

Під час прийняття рішення стосовно можливості проведення процедури 

медіації у цивільних та господарських справах адвокат має вирішити питання щодо 

«медіабельності» правового спору. Тобто, адвокат має здійснити детальний аналіз 

внутрішньої специфіки змісту конкретних спірних правовідносин, в межах яких 

виник спір, на підставі факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру 

«медіабельності» правового спору, із урахуванням яких він зможе дійти висновку 
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про можливість та доцільність проведення процедури медіації у конкретній справі, а 

також про ефективність її застосування (питання «медіабельності» правового спору 

розглядалось у підрозділі 2.1. «Правовий статус адвоката-медіатора»).  

Разом з тим, варто відмітити, що Д.Л. Давиденко пропонує адвокатам брати до 

уваги юридичні «показання для застосування» примирної процедури, якими є 

наступні: 1) жодна зі сторін не має достатньо сильної відмінної (протилежної) 

обґрунтованої правової позиції; 2) судова практика з ключових питань спору 

суперечлива; 3) отримати необхідні докази важко або неможливо; 4) цінність 

предмета спору не виправдовує час і витрати на судовий процес; 5) сторонам (або 

одній зі сторін) дуже важливо забезпечити конфіденційність; 6) програш в суді може 

спричинити серйозні збитки, в тому числі аналогічні позови інших осіб; 7) важливо 

вирішити питання відносин з іншою стороною без звернення до суду [20,с.90-91].  

В свою чергу, К. Грефін фон Шліффен пропонує керуватися наступними 

критеріями для прийняття рішення стосовно можливості та доцільності проведення 

процедури медіації, а саме: 1) наявність міцних, можливо, досить тривалих відносин 

між учасниками, наприклад, між членами сім’ї, сусідами, колегами; 2) наявність 

спільного інтересу в рамках предмета спору чи одного з його аспектів, наприклад 

добробут спільних дітей, прагнення до благополуччя у власному оточенні чи 

майбутнє спільного підприємства; 3) здатність сторін до участі в переговорах, 

наприклад, з урахуванням їх психічного стану або розподілу повноважень (ніяких 

відхилень, які не можна було б усунути в рамках переговорів); 4) прагнення сторін 

до участі в переговорах або, принаймні, готовність до участі в процесі і спілкуванню 

з іншою стороною; 5) на думку учасників, взаємоузгоджене, позасудове рішення має 

принести їм предметні, часові та фінансові переваги [96,с.11]. 

Адвокат як представник довірителя повинен мати на увазі, що ЗУ «Про 

безоплатну правову допомогу», закріплює обов’язок держави надавати, 

рекомендувати і пропонувати послуги з медіації саме як первинну правову допомогу 

(п. 4 ч.1 ст.1, п.4 ч.2 ст. 7). 

Крім того, господарське процесуальне (розділ ІІ ГПК України) та цивільне 

процесуальне (ст.130 ЦПК України) законодавство передбачають порядок 
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досудового врегулювання правового спору, в межах якого може бути використана 

процедура медіації. 

Відповідно до частини 1 статті 5 ГПК України сторони застосовують заходи 

досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою, крім 

випадків, визначених частиною 5 вказаної норми. ГПК України передбачає 

претензійний поряд досудового врегулювання господарського спору. Разом з тим, 

ГПК України не забороняє використовувати альтернативні способи врегулювання 

господарського спору, в тому числі й медіації. У зв’язку з цим, положення частини 1 

та 5 статті 5 ГПК України можуть розглядатися як правові передумови 

використання медіації у господарських спорах як альтернативного способу 

вирішення правового спору. 

Статтею 130 ЦПК України передбачається можливість проведення 

попереднього судового засідання. Відповідно до частини 1 вказаної норми 

попереднє судове засідання проводиться з метою: 1) з’ясування можливості 

врегулювання спору до судового розгляду або 2) забезпечення правильного та 

швидкого вирішення справи. У зв’язку з тим, що одним з основних призначень 

попереднього судового засідання є з’ясування можливості врегулювання спору до 

судового розгляду видається, цікавим питання про співвідношення попереднього 

судового засідання та процедури медіації. 

З метою врегулювання спору до судового розгляду суди мають з’ясовувати: чи 

не відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають 

сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду. 

Тобто, врегулювання спору до судового розгляду полягає в: ухваленні судового 

рішення у разі визнання відповідачем позову у повному обсязі; укладенні сторонами 

мирової угоди; відмові позивача від позову; передачі справи на розгляд 

третейського суду [158,c.625]. При цьому, згідно з пунктом 3 Постанови Пленуму 

ВСУ «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009 року № 

5 [159], суди мають вживати дієві заходи для примирення сторін та врегулювання 

спору до судового розгляду, зберігаючи при цьому об’єктивність і неупередженість. 
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Тобто, під час попереднього судового засідання суддя, зберігаючи при цьому 

об’єктивність і неупередженість, в праві вчиняти дії, які б сприяли досягненню 

згоди сторонами до початку розгляду справи по суті, в тому числі використовувати 

різноманітні медіативні техніки (зокрема, оцінити конфлікт, активно слухати 

сторони, сприяти у виробленні об’єктивних критеріїв, організувати неупереджену 

процедуру, у певних випадках вказати на можливе вирішення проблеми на підставі 

закону, допомогти у виробленні та закріпленні остаточної домовленості сторін 

тощо). 

Разом з тим, хоча метою попереднього судового засідання є з’ясування 

можливості врегулювання спору до судового розгляду, можуть використовуватись 

медіативні техніки, а також наявний неупереджений посередник, не слід 

ототожнювати попереднє судове засідання, як складову стадії підготовки справи до 

судового розгляду, та процедуру медіації, оскільки між ними існують суттєві 

відмінності. Так, під час попереднього судового засідання у випадку врегулювання 

спору до судового розгляду пріоритетним є результат (процесуальне оформлення 

вирішення спору), а у процедурі медіації важливим є не лише результат, а й сам 

процес аналізу, оцінки, вирішення правового конфлікту, оскільки одним із завдань 

медіації є налагодження (збереження, відновлення) дружніх/ділових відносин між 

сторонами. Також, відмінність полягає в тому, що при посередництві важливою є 

емоційна складова, а не лише правові аспекти конфлікту. Франц Ван Арен 

(нідерландський суддя та медіатор) вбачає різницю між судовим провадженням та 

медіацією в тому, що судді завжди розглядають лише минуле і намагаються 

розібратися, що було не так, а медіатори спонукають сторони зосередитися на 

майбутньому та на можливих перспективах.  

Таким чином, роль адвоката як представника довірителя під час прийняття 

рішення стосовно можливості та доцільності проведення процедури медіації у 

цивільних та господарських справах полягає у наданні рекомендацій довірителю 

щодо доцільності використання процедури медіації у цивільних та господарських 

справах для урегулювання існуючого правового спору з урахуванням його 

юридичних характеристик. 
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Роль адвоката як представника довірителя у підготовці до процедури 

медіації. Представляючи права та законні інтереси клієнта під час проведення 

процедури медіації у цивільних та господарських правових спорах, адвокат 

зобов’язаний відповідально поставитись до такого виду діяльності та належним 

чином підготуватися до майбутньої процедури посередництва. Така підготовка, на 

думку А.М. Панасюка [120,с.104-105], повинна включати в себе: 1) проведення 

додаткового аналізу суті розбіжностей та більш детальне вивчення обставин їх 

виникнення; 2) з’ясування цілей довірителя і при необхідності надання довірителю 

допомоги у формулюванні його цілей у зв’язку зі спором котрий виник; 

3) визначення спільно з довірителем завдань, які необхідно вирішити в результаті 

медіації, можливих поступок на користь іншої сторони і принципових для 

довірителя умов, відступ від яких є неможливим; 4) виявлення аспектів, за якими у 

сторін відсутні розбіжності; 5) оцінку правового становища довірителя й іншої 

сторони правового спору. Разом з тим, ми вважаємо, що окрім названого вище, 

підготовка адвоката як представника довірителя до процедури медіації також 

повинна включати: 1) дослідження існуючих документів та інших наявних доказів у 

справі; 2) аналіз положень чинного законодавства стосовно суті спору; 

3) визначення спільно з довірителем як безпосередньо інтересів довірителя, так й 

інтересів іншої сторони, оскільки інтереси визначають проблему; 4) вибір спільно з 

довірителем найбільш доцільної (у конкретній справі) моделі медіації та 

продумування найбільш ефективних медіативних технік стосовно конкретного 

випадку; 5) розробку та узгодження об’єктивних критеріїв; 6) розробку та 

узгодження з довірителем взаємовигідних варіантів врегулювання спору, які варто 

запропонувати під час проведення процедури медіації; 7) прогнозування і попереднє 

обговорення з довірителем найбільш ймовірних варіантів врегулювання спору, які 

можуть бути запропоновані іншою стороною, виходячи з її цілей, завдань та 

інтересів; 8) обговорення з довірителем очікувань останнього від результатів 

медіації. 

Адвокат як представник довірителя на стадії підготовки до процедури медіації 

повинен поінформувати свого довірителя про можливі правові форми завершення 
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процедури медіації в цивільному та господарському процесах у випадку досягнення 

взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості, передбачені чинним цивільним 

процесуальним та господарським процесуальним законодавством. Такими 

правовими формами є: 1) укладення мирової угоди (ч.3 ст.31, ст.175, 306, 334, 372 

ЦПК України, ст.78 ГПК України); 2) відмова позивача від позову (ч.2 ст.31, ст.174, 

ст.306 ЦПК України, ст.78 ГПК України); 3) визнання відповідачем позову повністю 

або частково (ч.2 ст.31, ст.174 ЦПК України, ст.78 ГПК України); 4) відмова 

стягувача від примусового виконання судового рішення (ст. 372 ЦПК України) – на 

стадії виконавчого провадження. 

Також, адвокат повинен роз’яснити своєму довірителю, що: позивач має право 

відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково 

до моменту виходу суду до нарадчої кімнати (ч.2 ст.31 ЦПК України); сторони 

можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу до моменту 

виходу суду до нарадчої кімнати (ч.3 ст.31 ЦПК України); в апеляційному та 

касаційному провадженны позивач має право відмовитися від позову, а сторони – 

укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії 

незалежно від того, хто подав апеляційну чи касаційну скаргу (ст.306, 334 ЦПК 

України); мирова угода може бути також укладена в процесі виконання судового 

рішення (ст.372 ЦПК України). 

Адвокат як представник довірителя у підготовці до процедури медіації у 

цивільних та господарських справах може брати участь в обговоренні та обранні 

кандидата у медіатори. Крім того, адвокат може ініціювати звернення до 

конкретного медіатора, за умови, що останній буде зберігати нейтралітет по 

відношенню до всіх сторін правового спору. 

Основна роль адвоката як представника довірителя на даній стадії полягає у 

тому, що адвокат: інформує довірителя стосовно юридичних аспектів спору та 

правового становища довірителя, роз’яснює клієнтові суть, значення та порядок 

проведення процедури посередництва, пропонує стратегію поведінки та взаємодії 

між усіма сторонами спору, роз’яснює особливості прийнятого у ході медіації 

рішення та специфіку його виконання. 



154 
 

Таким чином, адвокат як представник довірителя до моменту початку 

урегулювання правового спору шляхом медіації повинен бути впевнений, що, 

безпосередньо вступаючи в процес урегулювання правового спору, довіритель ясно 

і чітко розуміє та усвідомлює своє правове становище, характер та мету медіації, 

власну роль, роль адвоката та роль протилежної сторони в ній, особливості 

діяльності медіатора, а також можливі правові наслідки проведення даної 

процедури. 

Роль адвоката як представника довірителя під час безпосереднього 

проведення процедури медіації у цивільних та господарських правових спорах. 

Сторони заздалегідь мають домовитись між собою про можливість присутності та 

участі під час проведення процедури медіації адвокатів як представників сторін.  

На вимогу однієї сторони або за спільною домовленістю сторін правового 

спору усі, хто беруть участь у процедурі медіації, включаючи адвокатів та 

медіатора, повинні підписати застереження про конфіденційність.   

Адвокат може брати участь у медіації як разом з довірителем, так і без його 

присутності (якщо сторони попередньо домовилися про можливість такого 

варіанту). У випадку самостійної участі у медіації (без довірителя) адвокат 

зобов’язаний погодити кінцеву домовленість за результатами медіації з довірителем 

і лише після цього юридично її оформлювати з протилежною стороною. Разом з 

тим, важливо пам’ятати, що доволі часто зміст та сутність остаточних 

домовленостей за результатами медіації можуть виходити за межі первинних 

уявлень сторін стосовно можливих варіантів вирішення існуючого правового спору. 

При цьому, виключно сторони можуть прийняти та затвердити кінцеву 

домовленість, котра має базуватися на однозначному висновку про відповідність або 

не відповідність конкретних пропозицій їх інтересам. У зв’язку з цим, ми вважаємо, 

що для того, щоб медіація завершилася досягненням взаємовигідного та 

взаємоприйнятного рішення у найкоротший термін, адвокат як представник 

довірителя має брати участь у процедурі медіації не самостійно, а разом з 

довірителем.  Така позиція обумовлена тим, що адвокат як представник довірителя 

обов’язково має погоджувати свої дії та пропозиції протилежної сторони з 
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довірителем, а тому, у разі участі адвоката у медіації без довірителя, буде постійно 

виникати необхідність у зупиненні та перенесенні (на інший день) процедури 

медіації, що в свою чергу призводить до затягування посередництва. Тим не менш, 

оперативність та відносно швидке урегулювання правового спору у порівнянні з 

класичним судовим чи третейським розглядом справи є однією з ключових переваг 

медіації. Якщо ж адвокат присутній під час посередництва разом з довірителем, 

тоді, у разі необхідності надати довірителю поточні роз’яснення та поради з 

правових питань, адвокат у стислій формі консультує його по ходу медіативної сесії 

без зупинення та перенесення процедури медіації, що в свою чергу забезпечує 

оперативність посередництва. У випадку ж необхідності обговорення питань між 

адвокатом та довірителем наодинці, процедура повинна бути зупинена, проте така 

зупинка може тривати не довго, після чого процедура буде продовжена. 

Адвокат, присутній на переговорах під час процедури медіації у цивільних та 

господарських правових спорах, завжди повинен пам’ятати, що це не суд і не 

арбітраж, де потрібно захищати, змагатися, викривати та прискіпуватись. Варто 

підкреслити, що мета юриста в медіації полягає не в тому, щоб переконати 

медіатора у власній правоті або спростувати доводи іншої сторони. Вона полягає в 

тому, щоб допомогти знайти прийнятне для всіх рішення (як правило, не єдино 

вірне, а одне з вдалих рішень) і переконати сторони його прийняти [20,с.91-92]. 

Безсумнівно, правові аргументи можуть і повинні мати місце в діяльності 

адвоката при проведенні медіації. Адвокат є професійним юристом, надає 

кваліфіковану юридичну допомогу, і тому йому слід дати юридичну кваліфікацію 

спірним правовим відносинам сторін і вказати учасникам процедури на переваги (у 

разі їх наявності) правового становища довірителя  в спорі. Але робити це необхідно 

в такій формі, щоб не завдати шкоди конструктивності переговорного процесу і не 

перевести подальше спілкування сторін від узгодження інтересів до дискусії про 

взаємні права та обов’язки [120,с.109-108]. Наприклад, у зарубіжній літературі, 

присвяченій питанням медіації, залежно від зростання ролі права та адвокатів 

умовно виділяють «медіацію, засновану на інтересах» (interest-based mediation) та 

«медіацію, засновану на правах» (rights-based mediation) [160,с.193-194]. При цьому, 
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дані два напрямки не є взаємовиключними і розглядаються як такі, що можуть 

доповнювати один одного. 

Адвокат, який представляє інтереси довірителя у процедурі медіації, має бути 

надзвичайно обережним та уважним під час виступів та реплік, уважно стежити за 

власною інтонацією та поведінкою задля того, щоб його правові доводи, аргументи 

та пропозиції не сприймалися протилежною стороною як висування вимог та 

претензій. Проте, адвокат як кваліфікований фахівець у галузі права зобов’язаний 

уважно аналізувати та оцінювати доводи, аргументи та пропозиції протилежної 

сторони з точки зору їх відповідності положенням чинного законодавства та 

законним інтересам довірителя, а також стосовно наявності юридичних ризиків для 

довірителя та можливості фактичного виконання досягнутих домовленостей 

сторонами. 

Таким чином, основна роль адвоката як представника довірителя під час 

безпосереднього проведення процедури медіації полягає у наданні адвокатом 

юридичних консультацій та роз’яснень довірителю під час процедури медіації (у 

випадку, якщо довіритель самостійно веде переговори), а також у безпосередній 

участі у веденні переговорів (у випадку, якщо довіритель самостійно не веде 

переговори). 

Роль адвоката як представника довірителя в юридичному закріпленні 

результатів домовленостей, досягнутих під час процедури медіації. На даній 

стадії медіації роль адвоката як представника довірителя в першу чергу залежить від 

того, чи є медіатор юристом, в тому числі адвокатом, чи ні. У випадку, коли 

медіатор є фахівцем у галузі права чи адвокатом, тоді медіативна угода повинна 

бути підготовлена саме цим суб’єктом, оскільки на нашу думку, забезпечення 

правового супроводу процедури медіації та її завершення належить до повноважень 

адвоката-медіатора, а не сторін медіації чи їх представників. Крім того, той факт, що 

медіативну угоду буде готувати представник однієї зі сторін правового спору може 

насторожити протилежну сторону та призвести до нагнітання ситуації чи взагалі до 

відмови від подальшого урегулювання спору. 
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За даних обставин адвокат як представник довірителя має перевірити 

відображення у медіативній угоді, розробленій медіатором,  усіх ключових 

моментів, погоджених сторонами, а також пересвідчитися, чи розуміє його клієнт 

правові наслідки укладення даної угоди та правові наслідки її невиконання чи 

неналежного виконання. 

У випадку, якщо медіатор не має професійної юридичної підготовки, надання 

юридичної форми досягнутій взаємоприйнятній та взаємовигідній домовленості між 

сторонами правового спору, а також забезпечення законності такої домовленості та 

відповідності її вимогам чинного законодавства є важливою функцією адвоката як 

представника довірителя під час процедури медіації. За даних обставин сторони 

мають домовитись стосовно того, хто буде займатися наданням юридичної форми 

досягнутій домовленості (представники разом або один з представників). 

Мирова угода є яскравим прикладом однієї з можливих правових форм 

вдалого завершення процедури медіації у цивільних та господарських справах. 

З вивчених нами 50 цивільних справ, провадження в яких було припинено у 

зв’язку із затвердженням мирової угоди в районних судах міста Києва в 2013–2015 

роках, адвокати представляли інтереси довірителів лише в 7 справах.  

У 6 справах за участю адвокатів мирова угода була укладена на стадії 

судового розгляду справи (рішення № 30442615 від 02.04.2013 р. судова справа 

№ 754/3186/13-ц [161]; рішення № 32106935 від 26.06.2013 р. судова справа 

№ 759/3097/13-ц [162]; рішення № 32103149 від 27.06.2013 р. судова справа 

№ 755/8611/13-ц [163]; рішення № 32434698 від 16.07.2013 р. судова справа 

№ 754/9674/13-ц [164]; рішення № 42182282 від 07.10.2014 р. судова справа 

№ 758/7924/14-ц [165]; рішення № 43484118 від 03.04.2015 р. судова справа 

№ 757/35973/14-ц [166]). В 1 справі (рішення № 35573100 від 15.10.2013 р. судова 

справа № 753/11577/13-ц [167]) за участю адвоката мирова угода була укладена на 

стадії виконавчого провадження. 

З вивчених нами 50 господарських справ, провадження в яких було припинено 

у зв’язку із затвердженням мирової угоди в Господарському суді міста Києва в 

2013–2015 роках, адвокати представляли інтереси довірителів лише в 4 справах. 
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У 4 справах за участю адвокатів мирова угода була укладена на стадії 

судового розгляду справи (рішення № 28754047 від 22.01.2013 р. судова справа 

№ 5011-23/11987-2012 [168]; рішення № 34477383 від 30.10.2013 р. судова справа 

№ 910/18107/13 [169]; рішення № 41173273 від 28.10.2014 р. судова справа 

№ 910/21052/14 [170]; рішення № 41534560 від 19.11.2014 р. судова справа 

№ 910/20371/14 [171]). 

Аналіз правових актів та наукової літератури свідчить, що не існує єдиного 

підходу до розуміння суті мирової угоди як правового явища. Наприклад, 

С.Я. Фурса під мировою угодою розуміє двосторонню угоду між позивачем та 

відповідачем, при укладенні якої вони йдуть на взаємні поступки, при цьому вони 

фактично заново визначають свої права та обов’язки у спірних правовідносинах 

[158,с.468]. М.О. Рожкова визначає мирову угоду як договір, що укладається 

сторонами з метою захисту своїх суб’єктивних прав, в силу якого сторони 

зобов’язуються здійснити зустрічне задоволення вимог для недопущення 

виникнення (або врегулювання такого, що вже розпочався) спору між ними 

[172,с.172]. Л. Фединяк вважає, що поняття «мирова угода» означає укладену 

сторонами й затверджену судом угоду, відповідно до якої позивач і відповідач 

шляхом взаємних поступок ліквідують цивільно-правовий спір, що виник між ними. 

Це розпорядчий документ сторін як процесуального, так і матеріального права, 

оскільки, укладаючи мирову угоду, сторони розпоряджаються своїм процесуальним, 

а також суб’єктивним матеріальним правом і охоронюваним законом інтересом 

[173,с.53]. С.В. Лазарев зазначає, що мирова угода у цивільному судочинстві 

розуміється як договір, що укладається на основі взаємних поступок між сторонами, 

третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору [174,с.5]. 

А.О. Згама вважає, що мирова угода є матеріально-правовим способом захисту 

суб’єктивного права, у якій поєднуються матеріально-правові угоди і спеціально 

встановлені законом процесуальні дії, та характеризується такими ознаками: метою 

укладення мирової угоди є врегулювання спору між сторонами на основі взаємних 

компромісів; суб’єктами мирової угоди є сторони самого спору; предметом – коло 

прав і обов’язків сторін спору; мирова угода укладається в межах предмету спору, 
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не порушує прав та законних інтересів інших осіб [175,с.112]. Ми погоджуємося з 

висновком О.Б. Верби про те, що загалом доцільно виділяти три групи підходів до 

розуміння сутності мирової угоди. Зокрема, представники першої групи 

наголошують на матеріально-правовій, цивілістичній природі мирової угоди, 

вважаючи її договором (А.Х. Гольмстен, Г.Ф. Шершеневич, С.В. Курилев, 

К.П. Победоносцев, В.І. Синайский). Друга група вчених (найяскравішим 

представником якої є Р.Є. Гукасян), розглядає лише процесуальний аспект мирової 

угоди, а саме як процесуальний договір, процесуальне повноваження, процесуальну 

дію. Третій підхід до сутності мирової угоди, який на думку О.Б. Верби є 

найкоректніший, полягає у поєднанні аргументів двох попередніх, тобто правова 

природа мирової угоди має комплексний характер – матеріальний і процесуальний, 

приватний і публічний, диспозитивний та імперативний (М.А. Гурвич, Д.М. Чечот) 

[176,с.2]. 

На нашу думку, найбільш вдалою є позиція тих науковців, які розглядають 

мирову угоду як правовий інститут з подвійною правовою природою, як юридичний 

факт одночасно матеріального і процесуального права, тобто, з одного боку, це 

угода про врегулювання матеріально-правових відносин, з іншого – це процесуальна 

угода між сторонами про завершення правового спору. 

Найбільш дискусійним питанням правової природи вдалого результату 

медіації є необхідність розмежування медіативної угоди, укладеної в рамках 

приватної медіації, з одного боку, і в судовій медіації, з іншого. Перше 

розглядається як угода, друга прирівнюється до мирової угоди. У зв’язку з цим 

цікавим видається питання стосовно того, яким чином співвідносяться мирова угода 

та медіативна угода між собою. Таким чином, вважаємо за необхідне визначити 

спільні та відмінні риси, притаманні мировій угоді та медіативній угоді. 

Так, серед спільних рис притаманних мировій угоді та медіативній угоді 

можна виділити такі: 1) законність (вказані угоди не можуть суперечити закону та 

порушувати права та законні інтереси третіх осіб); 2) добровільність (угоди можуть 

бути укладені виключно у випадку вільного волевиявлення усіх сторін); 3) мають 

двосторонній характер, тобто, права і обов`язки виникають у кожної зі сторін; 4) з 
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одного боку це угоди про врегулювання матеріально-правових відносин, з іншого – 

це процесуальні угоди між сторонами про завершення правового спору; 5) чіткість, 

ясність, безумовність, визначеність та можливість бути виконаними (дотримання 

цих критеріїв необхідно з метою попередження виникнення нових спорів); 

6) суб’єктами укладення є сторони правового спору (або їх представники, якщо 

сторони про це попередньо домовляться); 7) спрямовані на врегулювання спору 

шляхом взаємних домовленостей (взаємовигідних та взаємоприйнятних) сторін 

спору. 

Відмінними рисами мирової угоди та медіативної угоди є: 1) мирова угода 

може бути укладена тільки щодо тих спірних питань, про вирішення яких позивач 

заявив позовні вимоги, тобто, мирова угода може містити тільки умови, 

безпосередньо пов’язані з врегулюванням відповідного судового спору; медіативна 

угода може містити положення безпосередньо не пов’язані з заявленим попередньо 

предметом спору, однак пов’язані з правовим конфліктом, який існував між 

сторонами, а також усі інші аспекти, які сторони вважають важливими; 2) мирова 

угода повинна бути укладена у письмовій формі, тоді як медіативна угода може 

бути й усною; 3) мирова угода набуває правового значення тільки після її 

затвердження судом, у свою чергу, результат медіативної угоди може мати 

матеріально-правові та процесуально-правові наслідки виконання без затвердження 

її судом. 

Таким чином, є очевидним, що медіативна угода та мирова угода, попри 

наявність спільних рис, є різним видами правових угод.  

У зв’язку з цим, за результатами вдалої медіації, яка була проведена після 

відкриття провадження у цивільному чи господарському процесі, видається 

правильним укладати саме мирову угоду з додержанням вимог чинного цивільного 

процесуального чи господарського процесуального законодавства. Разом з тим, не 

існує заборони поряд з мировою угодою укладати ще й медіативну угоду. 

Власне кажучи, мирова угода у медіації може розглядатися у двох значеннях: 

вузькому та широкому. 
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У вузькому значенні мирова угода у медіації є правовою формою завершення 

вдалого посередництва, яке було проведено після відкриття провадження у 

цивільному чи господарському процесі. 

У широкому значенні мирова угода розглядається як цивільний або 

господарський процесуальний інститут в межах якого може використовуватись 

медіація, яка проводиться після відкриття провадження у цивільному чи 

господарському процесі. 

Крім надання адвокатом правової допомоги клієнту у якості представника 

довірителя у процедурі медіації, адвокат також може брати участь у процедурі 

медіації у якості консультанта довірителя. Довіритель може запропонувати 

адвокату брати участь у медіації в якості консультанта, якщо сторони не домовились 

про інше. За такої форми участі, адвокат не повинен представляти інтересів 

довірителя та вести переговори під час процедури медіації. Виконання адвокатом 

доручення на участь у медіації в якості консультанта полягає у безпосередній 

присутності на медіативних сесіях з метою надання довірителю роз’яснень, 

консультацій та порад, які стосуються правових аспектів існуючого між сторонами 

спору та юридичного оформлення кінцевої домовленості досягнутої за результатами 

медіації (якщо така домовленість все ж буде досягнута). 

Тобто, надання адвокатом правової допомоги довірителю в якості 

консультанта полягає у: 1) наданні клієнту інформації стосовно процедуру медіації, 

ролі медіатора та учасників в ній; 2) роз’ясненні принципів, правил, порядку 

проведення, моделей та інших загальних аспектів медіації; 3) наданні довірителю 

правових консультацій щодо можливості та доцільності врегулювання спору 

шляхом медіації; 4) інформування стосовно правових наслідків укладення або 

недосягнення сторонами медіативної угоди; 5) складанні для довірителя документів 

правового характеру, пов’язаних з ініціюванням медіації, її організацією, 

здійсненням, а також юридичним оформленням досягнутих за підсумками її 

проведення домовленостей (у випадку якщо медіатор не є професійним юристом). 
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Адвокат надаючи правову допомогу в якості консультанта може отримати від 

довірителя доручення на безпосереднє представлення його інтересів у медіації. Така 

практика є достатньо поширеною і цілком природною. 

Проте, слід мати на увазі, що така форма участі як адвокат-консультант, 

далеко не завжди є бажаною та може бути негативно сприйнята протилежною 

стороною. Мається на увазі, що якщо одна зі сторін правового спору запрошує на 

медіативну сесію адвоката-консультанта з метою отримувати від нього роз’ясненнь 

та порад правового характеру, то це може бути сприйнято іншою стороною як вияв 

неповаги та недовіри по відношенню до неї. В свою чергу, це призведе до ескалації 

конфлікту та небажання співпрацювати з метою конструктивного вирішення 

правового спору. Саме тому, питання щодо участі у процедурі медіації адвокатів-

консультантів має буди вирішено сторонами заздалегідь. 

Важливо відмітити, що участь адвоката в урегулюванні правових спорів у 

статусі представника або консультанта двох або більше осіб (сторін або інших 

учасників) з взаємно протилежними інтересами є не допустимою. Частина 1 статті 

4 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплює уникнення конфлікту 

інтересів як один з основних принципів здійснення адвокатської діяльності. 

Відповідно до частини 8 статті 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами адвоката та його 

професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на 

об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних 

обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення 

адвокатської діяльності. Однак, на погляд М.А. Погорецького та О.Г. Яновської, під 

конфліктом інтересів необхідно розуміти не тільки конфлікт між особистими 

інтересами адвоката та його професійними правами та обов’язками, а й конфлікт 

інтересів, який виникає між двома чи декількома клієнтам адвокатами [177,с.69]. На 

підтвердження такої позиції можна навести частину 2 та 3 статті 9 Правил 

адвокатської етики від 17 листопада 2012 року [178], відповідно до якої адвокат без 

письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може 

представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є 
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взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за 

таких обставин надавати їм  правову допомогу. Також, адвокат без письмового 

погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може 

представляти, захищати клієнта або надавати йому правову допомогу, якщо до 

цього він надавав правову допомогу, здійснював захист або представництво іншого 

клієнта, від якого він отримав конфіденційну інформацію, дотичну до інтересів 

нового клієнта.  

Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він 

зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, 

адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо: виконання 

договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких 

родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником 

(учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності 

інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів; адвокат надає 

правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, 

яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги (п.п. 6,7 

ст. 28 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Згідно з частиною 1 статті 35 Правил адвокатської етики у випадку, коли в 

процесі виконання доручення клієнта адвокат дізнався про існування конфлікту 

інтересів між інтересами цього та інших клієнтів, а також інших осіб за обставин, 

зазначених у статтях 20 та 22 цих Правил, він повинен розірвати договір з клієнтом 

(чи кількома з клієнтів), якщо не буде отримано відповідної письмової згоди клієнта 

(клієнтів) або осіб, зацікавлених у збереженні конфіденційної інформації, на 

подальше представництво його (їх) інтересів цим адвокатом або на розголос 

конфіденційної інформації. 

Таким чином, надання адвокатом правової допомоги сторонам з 

протилежними інтересами в статусі представника або консультанта у медіації у 

цивільних та господарських правових спорах нерозривно пов’язано зі здійсненням 

адвокатської діяльності в інтересах одного з довірителів на шкоду інтересам іншого. 

В силу даної особливості сторони правового спору з протилежними інтересами 
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повинні бути представлені різними адвокатами у медіації у цивільних та 

господарських правових спорах. 

На підставі вище викладеного можна дійти висновку, що адвокат як 

представник довірителя у цивільних та господарських правових спорах під час 

реалізації процедури медіації виконує такі функції, як: 1) інформаційну функцію 

(надає довірителю інформацію або допомагає йому відшукати необхідну 

інформацію, при цьому надана інформація повинна представляти собою тільки 

дійсні факти); 2) функцію оцінки спору (повинен ретельно вивчити та оцінити всі 

характеристики спору, проаналізувати суть розбіжностей та обставини їх 

виникнення, а також визначити правове становище, як довірителя, так і протилежної 

сторони); 3) функцію генерування альтернативних ідей (може допомогти 

довірителю у виробленні та формулюванні його цілей та завдань, які ставляться 

перед процедурою медіації, визначенні та формулюванні інтересів, знаходженні 

альтернативних варіантів вирішення спору, які, врешті-решт, можуть призвести до 

досягнення згоди); 4) прогностичну функцію (разом з довірителем передбачає 

найбільш ймовірні варіанти врегулювання спору, які були б взаємовигідними та 

взаємоприйнятними); 5) аналітичну функцію (визначає наскільки прагнення сторони 

стосовно кінцевого результату спору є реалістичним та підлягає виконанню); 

6) орієнтаційну функцію (знаючи особливості медіації спрямовує власну поведінку 

та поведінку довірителя у необхідному напрямі, зокрема, налаштовує на співпрацю з 

протилежною стороною, а не на протистояння); 7) юридичну функцію (слідкує, щоб 

досягнуті сторонами домовленості не виходили за межі права та чинного 

законодавства та були оформлені належним чином, щоб довіритель розумів та 

усвідомлював правові наслідки укладеної угоди, а також, щоб не порушувалися 

права, свободи та законні інтереси інших осіб). 

Підбиваючи підсумок, дослідивши роль та визначивши функції адвоката як 

представника довірителя у цивільних та господарський справах під час реалізації 

процедури медіації можемо визначити особливості діяльності адвоката-

представника. Отже, особливостями участі адвоката як представника 

довірителя у медіації  у цивільних та господарський правових спорах є: 1) адвокат 
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у процедурі медіації діє в інтересах довірителя від його імені, однак остаточне 

рішення мають приймати лише сторони правового спору; 2) адвокат як представник 

сторони у медіації не повинен допускати конфлікту інтересів, тобто, сторони 

правового спору з протилежними інтересами повинні бути представлені різними 

адвокатами у медіації у цивільних та господарських справах; 3) адвокат повинен 

бути обізнаним стосовно медіації як альтеративного способу вирішення спорів, 

моделей медіації, медіативних технік та інших аспектів даної процедури; 4) адвокат 

повинен володіти достатнім обсягом медіативних знань, умінь та навичок; 

5) основна мета адвоката як представника довірителя в медіації полягає в тому, щоб 

забезпечити реалізацію прав та обов’язків клієнта у процедурі та допомогти йому 

знайти прийнятне для всіх рішення, а зовсім не в тому, щоб переконати медіатора у 

власній правоті або спростувати доводи іншої сторони; 6) правові аргументи можуть 

і повинні мати місце в діяльності та позиціях адвоката-представника при проведенні 

медіації, разом з тим, вони не повинні завдавати шкоди конструктивності 

переговорного процесу і не переводити подальше спілкування сторін від узгодження 

інтересів до дискусії про взаємні права та обов’язки; 7) адвокат повинен забезпечити 

належне юридичне оформлення домовленості сторін за результатами медіації, а 

також забезпечити законність такої домовленості та її відповідність положенням 

чинного законодавства (у випадку, якщо медіатором є не професійний юрист); 

8) основна роль адвоката як представника довірителя під час процедури медіації 

полягає у наданні адвокатом правової допомоги, юридичних консультацій та 

роз’яснень довірителю під час процедури медіації (у випадку якщо довіритель 

самостійно веде переговори), а також у безпосередній участі у веденні переговорів 

(у випадку, якщо довіритель самостійно не веде переговори); 

Таким чином, враховуючи важливість інституту адвокатури, активне сприяння 

адвокатів у розвитку та функціонуванні медіації здатне дати позитивні результати 

вже в найближчій перспективі. Однак, якщо адвокатська спільнота не буде брати 

участь у підтримці цього нового способу альтернативного вирішення спорів, це 

призведе до того, що примирні процедури будуть розвиватися уповільненими 

темпами, а практика їх здійснення буде поступово освоюватися не юристами. За 
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будь-яких обставин необхідно пам’ятати, що визнані та ефективні в розвинених 

зарубіжних країнах альтернативні способи вирішення спорів, зокрема, медіація, 

обов’язково отримають визнання й в Україні. Проте, якщо адвокати не візьмуть на 

себе ключову роль у запровадженні та популяризації цих перспективних починань, 

то процес впровадження альтернативних способів вирішення спорів, зокрема, 

медіація, в національну правову систему значно ускладниться. 

 

3.2. Особливості участі адвоката у процедурі медіації у кримінальних 

провадженнях 

 

Все більша кількість європейських держав запроваджує в національні системи 

кримінальної юстиції нові заходи щодо вирішення кримінально-правових 

конфліктів, такі, як відновне правосуддя, в тому числі, і медіацію «між жертвою та 

правопорушником». У деяких країнах такі підходи є звичним явищем, тоді як в 

інших країнах їх запровадження знаходиться лише на початковому етапі. В останні 

роки медіація зарекомендувала себе як пріоритетний інструмент запобігання 

насильству та врегулювання конфліктів, у зв’язку з чим стала важливою складовою 

частиною програм профілактики різних форм насильства. Відновне правосуддя є 

новою моделлю реагування на злочинну поведінку, яка враховує баланс інтересів 

жертви, правопорушника та суспільства, оскільки основною метою тут є не 

покарання, а примирення винного з потерпілим (яке, як правило, здійснюється за 

участю адвоката) та відшкодування збитків. В даний час програми примирення 

діють в Австралійському союзі, Англії, Канаді, Королівстві Нідерландів, Новій 

Зеландії, Республіці Польщі, Сполучених Штатах Америки, Федеративній 

Республіці Німеччині, Французькій Республіці, Чеській Республіці та деяких інших 

країнах. Власне кажучи, Україна в останні роки проявляє до відновного правосуддя 

особливий інтерес. 

Сучасне українське законодавство передбачає достатньо передумов для 

можливості примирення між потерпілим і правопорушником, а відтак, і для 

застосування програм відновного правосуддя, в тому числі і медіації. Правовими 
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інститутами, в межах яких може застосовуватись медіація у кримінальному процесі 

України, є звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим та угоди в кримінальному провадженні. 

Відповідно до статті 46 КК України особа, яка вперше вчинила злочин 

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних 

злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з 

потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Варто відмітити, що наявність в чинному законодавстві зазначеної норми є 

безпосереднім вираженням конституційних принципів додержання гуманізму, 

справедливості й законності. Дана позиція знайшла відображення в абзаці 6 пункту 

4.1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про 

призначення судом більш м’якого покарання)  № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 

року [179]. 

За даними судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів місцевими 

загальними судами, апеляційними судами областей та міста Києва за 2014 рік 

основною підставою закриття кримінальної справи (провадження) було примирення 

винного з потерпілим (стосовно понад 5,2 тис. осіб, або 24,1% (у 2013 році – 33,5%)) 

[180]. 

 Для застосування даного виду звільнення від кримінальної відповідальності 

необхідним є дотримання сукупності обов’язкових правових умов: 1) особа вчинила 

злочин вперше; 2) вчинене діяння належить до злочинів невеликої тяжкості або 

необережних злочинів середньої тяжкості, крім корупційних злочинів; 3) особа, яка 

вчинила такий злочин, примирилася з потерпілим; 4) відшкодувала потерпілому 

завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Відсутність хоча б однієї із визначених у кримінальному законі умов 

позбавляє підозрюваного або обвинуваченого можливості бути звільненим судом 

від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. 
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Разом з тим, визначивши складові елементи звільненим особи від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, 

чинний кримінальний закон не містить поняття примирення. Не знаходимо єдиної 

точки зору стосовного даного питання і в юридичній літературі. Науковці 

висловлюють різне бачення самої суті примирення між сторонами.  

Наприклад, В.В. Землянська, говорячи про примирення винного з потерпілим, 

вважає, що під «примиренням» слід розуміти досягнення угоди, яка фіксує 

примирення потерпілого та обвинуваченого та ту обставину, що потерпілий не 

заперечує проти звільнення винного від кримінальної відповідальності [181,с.118]. 

Таку ж позицію висловлює В.С. Єгоров, який вважає, що примирення передбачає 

досягнення між обвинуваченим і потерпілим взаємної домовленості, за якою у 

постраждалої сторони відсутні претензії до сторони, яка завдала шкоди [182,с.190]. 

А.М. Ященко запропонував під примиренням розуміти належним чином оформлену 

письмову угоду, юридичний зміст якої в тому, що суб’єкт, який вчинив суспільно 

небезпечне діяння, відшкодував завдані ним збитки або усунув заподіяну шкоду, а 

потерпіла особа висловила своє задоволення вжитими щодо неї заходами і дала 

згоду на звільнення першого від кримінальної відповідальності або на настання 

іншого кримінально-правового наслідку [183,с.7]. П.П. Андрушко, В.Г. Гончаренко, 

Є.В. Фесенко примирення винного у вчинені злочину з потерпілим визначають як 

оформлений в належній процесуальній формі акт, що свідчить про досягнення 

злагоди та миру між особою – кривдником і потерпілим, який задоволений вжитими 

винним заходів щодо відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної 

шкоди, внаслідок чого прощає винному вчиненого злочину й не заперечує проти 

його звільнення від кримінальної відповідальності, а в справах приватного 

обвинувачення відкликає свою заяву та просить про таке звільнення [184,с.131]. 

На противагу вищенаведеній позиції окремі науковці, зокрема, В.В. Ценєва 

під «примиренням» розуміє усунення негативних відносин, які виникли між особою, 

яка вчинила злочин і потерпілим від нього та відновлення між ними нормальних, 

дружніх стосунків [185,с.20]. Ю.В. Баулін під «примиренням» розуміє припинення 

між потерпілим та обвинуваченим ворожнечі та встановлення між ними згоди та 
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мирних стосунків [186,с.138]. На думку О.Є. Соловйової, під примиренням у 

кримінальному процесі слід розуміти відмову потерпілої особи від поданої нею 

заяви про притягнення особи, яка скоїла злочин, до кримінальної відповідальності, 

або заяву про закриття стосовно неї кримінальної справи у зв’язку з досягненням 

між ними миру [187]. 

Таким чином, на підставі аналізу вище викладеного та інших публікацій 

юридичної спрямованості, можемо дійти висновку стосовно того, що в літературі 

існують два основні підходи до розуміння поняття примирення підозрюваного чи 

обвинуваченого з потерпілим. Так, відповідно до одного з підходів примирення 

підозрюваного чи обвинуваченого з потерпілим розуміється як взаємовигідна угода 

між сторонами кримінального конфлікту. Тоді як, згідно з іншим  – у «примиренні»  

вбачають ще й необхідність у налагодженні дружніх відносин між сторонами. Ми є 

прихильниками першого з окреслених підходів, оскільки процесуально довести 

налагодження дружніх відносин між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим 

не можливо, тоді як примирення (як взаємовигідна угода оформлена в належній 

процесуальній формі) підтверджується заявою сторін про відсутність взаємних 

претензій. 

Процесуальний порядок застосування звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим передбачений 

статтями 285-288 КПК України. 

Розкриваючи законодавче підґрунтя впровадження медіації у кримінальний 

процес України, варто звернути увагу й на норми кримінального процесуального 

закону, в яких хоч прямо не йде мова про медіацію, але з їх аналізу випливає, що 

вони можуть враховувати результат примирення, досягнутий за сприянням 

медіатора. 

Так, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, який набрав 

чинності 20 листопада 2012 року, вніс чимало новел у правову систему України, 

зокрема, запровадив інститут угод в кримінальному процесі України. 

Кримінальне провадження на підставі угод є одним із особливих порядків 

кримінального провадження, який регламентовано главою 35 КПК України, а також 
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одним із інститутів кримінального процесуального права. Цей інститут є проявом 

концепції відновлювального правосуддя, яка стала однією з провідних тенденцій 

розвитку сучасного судочинства у світі. 

 Передбачалося, що із появою даної глави у кримінальному процесуальному 

законодавстві значно спроститься процедура розгляду окремих категорій 

кримінальних справ, скоротяться строки тримання осіб під вартою та загальні 

процесуальні строки розгляду кримінальних справ, а також зменшиться 

навантаження на систему судових і правоохоронних органів.  

Перші результати реалізації положень КПК України щодо угод підтвердили 

окреслені очікування. Зокрема, за даними судової статистики щодо розгляду справ і 

матеріалів місцевими загальними судами, апеляційними судами областей та міста 

Києва за 2014 рік [180] затвердженням угоди закінчено провадження в порядку КПК 

України  у 23,3 тис. справ кримінального судочинства або 23,1% загальної кількості 

розглянутих справ із постановленням вироку, у тому числі із затвердженням угоди 

про примирення – 9,7 тис., або 41,7% загальної кількості справ із затвердженням 

угоди, затверджених угод про визнання винуватості – 13,6 тис., або 58,3% загальної 

кількості справ із затвердженням угоди. Кількість рішень, прийнятих під час 

підготовчого провадження про затвердження угоди – 20,1 тис., або 50,5% загальної 

кількості прийнятих рішень під час підготовчого провадження. 

У першому півріччі 2014 року у справах про вчинення злочинів проти 

власності (які становили найбільшу частку, як і за аналогічний період 2013 р. – 

43,7% [42,3 %], або 45,1 тис.) ухвалено вироків із затвердженням угод – 4,6 тис., або 

18,5% від кількості справ даної категорії, розглянутих з ухваленням вироку 

відповідно до положень КПК України 2012 року [188].   

У справах про вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у першому півріччі 2014 року 

було ухвалено 2,5 тис вироків із затвердженням угод, або 36,5% від кількості справ 

даної категорії, розглянутих з ухваленням вироку відповідно до положень КПК 

України 2012 року [188]. 
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Аналіз динаміки показників застосування положень КПК України у судовій 

практиці свідчить, що кількість затверджених вироком угод за 2014 рік суттєво 

зросла, що є відображенням позитивної динаміки. Так, наприклад, за період із 20 

листопада 2012 року по 30 червня 2013 року питома вага кримінальних проваджень 

з обвинувальним актом, надісланих для затвердження угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим), від загальної кількості кримінальних 

проваджень, надісланих до суду, становила 6,6%, а про затвердження угоди про 

визнання винуватості між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) – 6,1%; за 

період із 20 листопада 2012 року по 30 вересня 2013 року аналогічні показники 

становили 7,5% та 6,7% відповідно [189]. Зі статистичної інформації вбачається 

збереження тенденції до подальшого активного застосування інституту угод у 

кримінальному судочинстві. 

Відповідно до статті 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть 

бути укладені такі види угод: 1) угода про примирення між потерпілим та 

підозрюваним, обвинуваченим (далі - угода про примирення); 2) угода між 

прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості (далі – 

угода про визнання винуватості). 

На підставі аналізу статей 469, 471, 473-476 КПК України, можемо виділити 

такі характерні риси угоди про примирення: 1) укладається між потерпілим та 

підозрюваним або обвинуваченим; 2) може бути укладена виключно за ініціативою 

потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого; 3) домовленості стосовно угоди 

про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи 

обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, 

погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або 

судді); 4) може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, 

злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення; 5) повинна мати письмову форму та скріплюватися 

підписами, її зміст має відповідати вимогам, передбаченим статті 471 КПК України; 

6) передбачає, що відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 

може бути розстрочено, при цьому цей строк має бути вказаний; 7) може 
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передбачати перелік дій, не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний 

чи обвинувачений зобов’язані вчинити на користь потерпілого, при цьому 

вказується строк їх вчинення; 8) повинна містити узгоджене покарання та згоду 

сторін на його призначення або призначене покарання та звільнення від його 

відбування з випробуванням. 

Законодавець передбачив у частині 4 статті 56 КПК України, що потерпілий 

має право примиритися з підозрюваним або обвинуваченим та укласти угоду про 

примирення на всіх стадіях кримінального провадження. 

Різниця між примиренням підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим у 

порядку статті 46 КК України, 285-288 КПК України та примиренням на підставі 

угод в порядку статей 469, 471-475 КПК України полягає у тому, що така угода 

може бути укладена також у випадках, коли особа: 1) вчинила злочин не вперше; 

2) вчинила умисний злочин середньої тяжкості; 3) вчинила злочин приватного 

обвинувачення будь-якого ступеня тяжкості. Також, суттєвою відмінністю є те, що 

укладення угоди про примирення не є підставою для звільнення особи від 

кримінально відповідальності. 

Таким чином, є очевидним, що звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з примиренням винного з потерпілим та угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим є різними правовими інститутами. 

Власне кажучи, на нашу думку, варто звернути увагу на той факт, що ані 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим передбачене статтею 46 КК України, ані укладення угоди в 

кримінальному провадженні не є медіацією у її класичному розумінні. Такий підхід 

обумовлюється тим, що обов’язковою складовою медіації є наявність незалежного 

та неупередженого посередника, який сприяє сторонам у виробленні та досягненні 

взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості. Разом з тим, ні стаття 46 КК 

України та статті 285-288 КПК України, ні статі 469, 471, 473-476 КПК України не 

закріплюють необхідність обов’язкової участі медіатора при врегулювання 

кримінального конфлікту. Дійсно, частина 1 статті 469 КПК України містить 

положення, відповідно до якого домовленості стосовно угоди про примирення 
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можуть проводитись за допомогою іншої особи, погодженої сторонами 

кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). Однак, це є 

диспозитивним положенням згідно з яким сторони кримінального провадження, 

якщо виявлять бажання, можуть звернутися за допомогою до іншої особи, в тому 

числі й до медіатора, для досягнення домовленості стосовно угоди про примирення. 

В свою чергу, якщо такого бажання не виникне, домовленості стосовно угоди про 

примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи 

обвинуваченим, захисником і представником без сторонньої допомоги та сприяння 

(ч.1 ст. 469 КПК України). Крім того, однією з визначальних рис медіації, яка 

обумовлює її перевагу, є конфіденційність вказаної процедури. Проте, чинне 

кримінальне процесуальне законодавство не закріплює та не гарантує принципу 

конфіденційності при зверненні за допомогою до іншої особи для досягнення 

домовленості стосовно угоди про примирення. 

Отже, ми вважаємо помилковим підхід, відповідно до якого інститут 

звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема, у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим, та інститут угод в кримінальному процесі України 

ототожнюються з медіацією, оскільки, зважаючи на концептуальне визначення 

медіації та її основних принципів, недоцільно розглядати вказані інститути в якості 

медіації у контексті наголошення на тому, що саме вони є процедурою медіації у 

кримінальному процесі України. Разом з тим, слід розуміти, що вказані інститути є 

правовими умовами, які створюють реальну можливість законно використовувати 

медіацію у кримінальному процесі України.  

У зв’язку з цим, маємо можливість констатувати, що сьогодні медіація у 

кримінальному процесі України може використовуватися у практичній діяльності з 

метою врегулювання кримінального конфлікту між сторонами в межах інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема, у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим, та інституту угод в кримінальному процесі. Проте, існування 

інституту медіації у кримінальному процесі України як такого не закріплено на 

законодавчому рівні.  
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В цілому ми підтримуємо підхід, згідно з яким не бажано нав’язувати 

медіацію згори, бо без внутрішнього усвідомлення її необхідності успіху не буде. 

Водночас, ми вважаємо, що у кримінальному процесі програми відновного 

правосуддя, в тому числі медіація, повинні бути врегульовані та закріплені на 

законодавчому рівні. Дана позиція обумовлюється тим, що медіація між 

підозрюваним (обвинуваченим) та потерпілим пов’язана з кримінальним 

проступком чи злочином, а отже у широкому значенні є частиною кримінального 

процесу. Тобто, процедура медіації між підозрюваним (обвинуваченим) та 

потерпілим, як правило, може бути проведена лише в межах кримінального 

провадження. А, отже, її проведення має регулюватися нормами кримінального 

процесуального законодавства України. Також, необхідність закріплення медіації у 

кримінальному процесі України на законодавчому рівні, ми пов’язуємо, з тим що, 

крім підозрюваного (обвинуваченого) та потерпілого, їх захисника та представника, 

суб’єктами кримінального процесу є слідчі, прокурори та судді. Дана група 

суб’єктів наділена державно-владними повноваженнями, тому вони можуть 

впливати на процедуру медіації незалежно від волі сторін медіації (потерпілого та 

підозрюваного (обвинуваченого), їх представника та захисника), якщо інше не 

передбачити у чинному законодавстві. Право сторін на ініціювання та безпосереднє 

проведення процедури медіації, а також її конфіденційність, в жодному разі, не 

повинні порушуватися з боку інших суб’єктів. Медіація між підозрюваним 

(обвинуваченим) та потерпілим повинна визнаватися та гарантуватися, в першу 

чергу, суб’єктами наділеними державно-владними повноваженнями (слідчими, 

прокурорами, суддями), з метою належного забезпечення і захисту прав, свобод та 

законних інтересів осіб на початку процедури медіації, в ході її проведення та після 

її завершення. 

На думку І. Ерсте, Р. Маккея, К. Пелікана, Д. Віллемсенса, М. Райта, яку ми 

повністю підтримуємо, існує не менше трьох причин, чому програми відновного 

правосуддя, в тому числі медіація, потребують правового закріплення [190,с.68-69]. 
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Перша причина носить виключно правовий характер. Відновне правосуддя 

потребує правової основи, виходячи з принципу законності, який вважається 

центральним у кримінальному праві більшості країн Західної Європи. 

Друга причина необхідності законодавчого закріплення медіації пов’язана з 

першою і полягає в тому, що прийняття відповідного законодавства може сприяти 

більш ширшому та частішому застосуванню медіації. Крім того, законодавче 

закріплення дасть можливість урядам фінансувати і субсидувати окреслені 

програми. Разом з тим, якщо підійти до проблеми законодавчого закріплення з 

точки зору безпосередніх учасників – потерпілих та правопорушників – закон дасть 

їм право або, щонайменше, рівний доступ до медіації. 

Третя причина необхідності прийняття відповідних законів полягає в потребі 

забезпечення правового захисту. Законодавство стосовно медіації встановить 

порядок судового контролю і оцінки процесу та результатів медіації у світлі певних 

правових принципів, серед яких такі принципи, як рівність, співмірність і заборона 

двічі притягувати до кримінальної відповідальності за той самий злочин. Закон буде 

забезпечувати передбачуваність і визначеність, процесуальні гарантії і процесуальні 

права, такі, як презумпція невинності, право на юридичну допомогу, право на 

оскарження та інформовану згоду на медіацію. 

В цілому виділяють три прототипи правового регулювання медіації в Європі 

[190,с.72-73]:  

перший прототип: медіація передбачається в нормативних актах у справах 

неповнолітніх (Англії та Уельсі, Каталонії (Королівство Іспанія), Республіці 

Ірландії, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина та Фінляндській 

Республіці); 

другий прототип – медіація по відношенню до дорослих правопорушників – 

може бути врегульована нормами кримінально-процесуального кодексу 

(Австрійська Республіка, Королівство Бельгія,  Республіка Польща, Республіка 

Словенія, Федеративна Республіка Німеччина, Фінляндська Республіка, Французька 

Республіка) та/або нормами кримінального кодексу (Республіка Польща, 

Федеративна Республіка Німеччина, Фінляндська Республіка). В Австрійській 
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Республіці та Французькій Республіці кримінально-процесуальний кодекс також 

передбачає медіацію для неповнолітніх; 

третій прототип – медіація може регулюватися окремим «законом про 

медіацію», який детально визначає організацію і процес медіації (Королівство 

Норвегія, Королівство Швеція). 

Ми вважаємо, що найбільш вдалим варіантом для України є закріплення 

медіації  у кримінальних справах у розділі VI «Особливі порядки кримінального 

провадження» КПК України, зокрема, в главі 35 «Кримінальне провадження на 

підставі медіації» (при цьому необхідно доповнити КПК України вказаною главою 

та відповідно змінити наскрізну нумерацію глав та відповідних статей КПК 

України). 

У даній главі доречно було б, на наш погляд, надати визначення поняттю 

медіації у кримінальному провадженні; закріпити основні принципи медіації у 

кримінальному процесі; визначити, хто може ініціювати проведення даної 

процедури; закріпити випадки, у яких підозрюваний (обвинувачений) та потерпілий 

матимуть можливість звернутися до процедури медіації (визначити категорії 

злочинів); врегулювати правовий статус медіатора та закріпити правові гарантії 

діяльності медіатора (зокрема, такі як: не підлягають розголошенню відомості, які 

використовувалися в ході проведення медіації; медіатора, його помічника, стажиста, 

особу, яка перебуває з медіатором у трудових відносинах, не можуть допитати в 

якості свідка стосовно інформації (відомостей), які стали їм відомими під час 

надання медіативних послуг, крім випадків передбачених законом; заборона будь-

якого втручання та перешкоджання здійсненню медіативної діяльності тощо); 

окреслити права та обов’язки сторін медіації та їх представників; закріпити імунітет, 

відповідно до якого медіатор, сторони медіації, їх представники та інші особи 

залучені до процедури медіації не можуть бути допитаними в якості свідка стосовно 

інформації (відомостей), яка стала їм відома під час процедури медіації;  визначити 

зміст угоди про проведення медіації та угоди, досягнутої за результатами 

проведення медіації; закріпити наслідки укладення та затвердження вказаних угод; 

визначити загальний порядок судового провадження на підставі медіації; 
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передбачити особливості ухвалення та змісту вироку суду на підставі медіації; 

закріпити наслідки невиконання угоди, досягнутої шляхом медіації. 

Говорячи про медіацію у кримінальному процесі, важливо відмітити, що 

адвокат є одним з ключових учасників кримінального провадження (ст.ст.45-49, 52-

53 КПК України). Крім того, з 250 опитаних нами адвокатів 232 (92,8%) вважають, 

що адвокати підозрюваного (обвинуваченого) і потерпілого можуть виконувати 

важливу роль в їх примиренні та ефективно сприяти врегулюванню кримінально-

правового конфлікту. З них загальний стаж здійснення адвокатської діяльності до 5 

років має 81 особа (32,4%); від 5 до 10 років має 94 особи (37,6%); від 10 до 20 років 

мають 44 особи (17,6%); від 20 до 30 років мають 13 осіб (5,2%). При цьому, 18 

адвокатів (7,2%) відповіли, що вони мають сумнів в тому, що роль адвокатів 

підозрюваного (обвинуваченого) і потерпілого в їх примиренні може бути значною. 

З них загальний стаж здійснення адвокатської діяльності від 5 до 10 років мають 12 

осіб (4,8%); від 10 до 20 років – 6 осіб (2,4 %). Отже, у межах даного дисертаційного 

дослідження, видається важливим з’ясування особливостей участі адвоката у 

медіації у кримінально-правових спорах.  

Необхідно відмітити, що у кримінальному процесі адвокат може діяти або у 

якості захисника підозрюваного чи обвинуваченого (будучи стороною захисту), або 

у якості представника потерпілого (будучи стороною обвинувачення). Як вдало 

зазначає В.О. Попелюшко, зміст захисту у кримінальному судочинстві охоплює: 

1) доказову діяльність захисника-адвоката; 2) його роботу у правовому (матеріально 

– та процесуально-правовому) полі справи; 3) надання підзахисному необхідної 

юридичної допомоги [191,с.10]. Теж саме стосується і діяльності адвоката-

представника потерпілого. 

Як ми вже з’ясували у попередньому розділі, процедура медіації складається з 

чотирьох стадії: 1) стадія перша: прийняття рішення стосовно можливості та 

доцільності проведення процедури медіації; 2) стадія друга: підготовка до 

проведення процедури медіації; 3) стадія третя: безпосереднє проведення процедури 

медіації (медіаційних сесій); 4) стадія четверта: заключна стадія процедури медіації 

(юридичне закріплення результатів домовленостей досягнутих під час процедури 
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медіації). Варто зауважити, що різниці у стадіях медіативної  процедури у 

цивільних, господарських та кримінальних правових спорах не існує. 

Розглянемо детальніше основні стадії процедури медіації у кримінальному 

провадженні та проаналізуємо особливості участі адвоката-захисника та адвоката-

представника під час примирення сторін кримінального конфлікту. 

Стадія перша: прийняття рішення стосовно можливості та доцільності 

проведення процедури медіації. Рішення стосовно можливості та доцільності 

проведення процедури медіації повинно прийматися, в першу чергу, виходячи з 

бажання підозрюваного чи обвинуваченого примиритися з потерпілим, 

відшкодувати завдану ним шкоду або усунути заподіяні збитки, спробувати 

нормалізувати відносини з потерпілим та здатності потерпілого пробачити 

підозрюваного чи обвинуваченого та відновити з ним відносини.  

У разі наявності у підозрюваного чи обвинуваченого щирого каяття по 

відношенню до вчиненого, бажання відшкодувати завдану ним шкоду або усунути 

заподіяні збитки та спробувати нормалізувати відносини з потерпілим, адвокат 

зобов’язаний поінформувати свого клієнта щодо його права примиритися з 

потерпілим на підставі статті 46 КК України чи ініціювати укладення угоди про 

примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим на підставі статті 

469 КПК України. Також, якщо адвокат спостерігає у підозрюваного чи 

обвинуваченого наявність вище названих переживань та бажань, він може 

рекомендувати своєму клієнту примиритися на підставі статті 46 КК України чи 

ініціювати укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим на підставі статті 469 КПК України. 

Ініціатором примирення також може виступати і потерпілий. У даному 

випадку адвокат роз’яснює своєму довірителю його права з даного питання.   

Крім того, адвокат як захисник або представник може рекомендувати 

прийняти відповідну пропозицію від протилежної сторони, однак при цьому 

обов’язково має враховуватись психологічний стан потерпілого та щирість бажання 

сторін примиритися.  
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Разом з тим, адвокату як захиснику чи представнику варто під час прийняття 

рішення стосовно можливості проведення процедури медіації у кримінальних 

справах вирішити питання щодо «медіабельності» існуючого між сторонами 

кримінального конфлікту та поінформувати свого клієнта про результати вирішення 

даного питання. 

Варто погодитись з твердженням В.О. Попелюшко, який зазначає, що надання 

адвокатом-захисником необхідної правової допомоги підозрюваному, 

обвинуваченому підпорядковане підвищенню ефективності самозахисної діяльності 

останніх, наданню цій діяльності рис професійності [192,с.94]. Так само і в медіації, 

професійна діяльність адвоката-захисника та адвоката-представника спрямована на 

підвищення ефективності особистої діяльності підозрюваного, обвинуваченого чи 

потерпілого щодо досягнення взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості 

шляхом мирних переговорів. 

Отже, основна роль адвоката як захисника чи представника полягає у 

роз’ясненні прав сторін стосовно можливості примирення підозрюваного 

(обвинуваченого) з потерпілим на підставі статті 46 КК України чи ініціювання 

укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) 

на підставі статті 469 КПК України, а, також, вирішенні питання щодо можливості 

примирення між сторонами кримінального конфлікту. 

Стадія друга: підготовка до проведення процедури медіації. Якщо 

підозрюваний чи обвинувачений виявив бажання примиритися з потерпілим, 

відшкодувати завдану ним шкоду та спробувати нормалізувати відносини з 

потерпілим, тоді адвокат, проаналізувавши положення чинного законодавства, 

повинен роз’яснити довірителю особливості ініціювання, організації та проведення 

примирних процедур, а також ознайомити із правовими наслідками досягнення 

домовленості між сторонами та наслідками не виконання вказаних домовленостей. 

Теж саме входить і до повноважень адвоката-представника потерпілого, у випадку, 

якщо останній виявить бажання врегулювати кримінальний конфлікт шляхом 

примирення з підозрюваним чи обвинуваченим. Разом з тим, надання правової 

допомоги потерпілому та його консультування з питань врегулювання конфлікту з 
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підозрюваним чи обвинуваченим, в тому числі, надання потерпілому відповідних 

рекомендацій, повинно здійснюватися адвокатом лише в тому випадку, якщо між 

сторонами може бути проведена мирна зустріч та участь у такій зустрічі може 

виявитися корисною для потерпілого. Адвокату слід рекомендувати довірителю 

взяти участь в примирній зустрічі з підозрюваним чи обвинуваченим, якщо це 

сприятиме психологічному «зціленню» потерпілого як жертви злочину, а також 

дозволить йому швидше і в повному обсязі отримати відшкодування заподіяної 

злочином шкоди. 

Отже, щоб юридично грамотно проконсультувати свого довірителя з 

окреслених вище питань, на даній стадії адвокат як захисник або представник має 

проаналізувати фактичні обставини справи та наявні матеріали справи, а також 

співставити наявні дані з вказаними положеннями чинного законодавства з метою 

з’ясування чи можуть сторони врегулювати кримінальний конфлікт за допомогою 

медіації та які це матиме правові наслідки. Якщо ж клієнт адвоката самостійне не 

виявив бажання примиритися або укласти угоду про примирення, адвокат, після 

детального аналізу ситуації та норм чинного законодавства, може рекомендувати 

своєму довірителю ініціювати примирення в порядку статті 46 КК України або 

укласти угоду про примирення в порядку статей 469, 471, 473-476 КПК України.  

У випадку, якщо адвокат рекомендує примиритися або укласти угоду про 

примирення або підтримує ініціативу довірителя, він має роз’яснити, у яких 

випадках це є можливим, поінформувати про особливості ініціювання та проведення 

примирної процедури та повідомити про можливі наслідки її проведення. Зокрема, 

адвокат повинен роз’яснити, що у випадку вдалої процедури медіації: стосовно 

підозрюваного чи обвинуваченого може бути закрито кримінальне провадження у 

формі приватного обвинувачення у випадку відмови потерпілого від обвинувачення 

(п.7 ч.1 ст.284 КПК України); підозрюваного чи обвинуваченого може бути 

звільнено судом від кримінальної відповідальності на підставі статті 46 КК України 

у порядку статей 285-288 КПК України, якщо він: відшкодує потерпілому завдані 

збитки або усуне заподіяну шкоду;  примириться з потерпілим; вчинив злочин 

вперше та вчинене діяння належить до злочинів невеликої тяжкості або 
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необережних злочинів середньої тяжкості, крім корупційних злочинів. Також, 

адвокат повинен поінформувати, що у разі відсутності хоча б однієї із визначених у 

кримінальному законі умов підозрюваний або обвинувачений позбавляється 

можливості бути звільненим судом від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим. 

Власне кажучи, якщо сторони бажають примиритися, однак, злочин було 

вчинено не вперше або ж він за ступенем тяжкості належить до більш тяжких 

злочинів, а отже й особа не може бути звільнена від кримінальної відповідальності, 

адвокат повинен повідомити про можливість укладення угоди про примирення між 

підозрюваним або обвинуваченим та потерпілим, що в свою чергу є набагато 

вигіднішим як для потерпілого, так і підозрюваного або обвинуваченого ніж 

класичний вирок суду у кримінальних справах. Проте, стаття 469 КПК України 

також встановлює певні обмеження щодо можливості укладення угод про 

примирення, зокрема, угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, 

злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення. 

У випадку, коли особа не може бути звільнена від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим через відсутність 

хоча б однієї з умов визначених у кримінальному законі  або угода про примирення 

не може бути укладена через те, що вчинений злочин за ступенем тяжкості належить 

до тяжких чи особливо тяжких, адвокат повинен роз’яснити своєму клієнту наступні 

можливі кримінально-правові та кримінально-процесуальні наслідки звернення до 

медіації з метою примирення: 1) пом’якшення покарання у зв’язку зі щирим каяттям 

та добровільним відшкодуванням завданого збитку або усуненням заподіяної шкоди 

(п.п.1,2 ч.1 ст.66 КК України). Крім того, при призначенні покарання суд може 

визнати такими, що його пом’якшують, й інші обставини, не зазначені в частині 

першій цієї статті (ч.2 ст.66 КК України), наприклад, вдалу процедуру медіації; 2) за 

наявності обставин, що пом’якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 

частини першої статті 66 КК України, відсутності обставин, що обтяжують 
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покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір 

покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру 

найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті 

(санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу (ст.69-1 КК України); 

3) призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом у випадках, 

визначених КК України (ст.69 КК України). 

Для адвоката важливо враховувати, що сторони кримінального конфлікту 

можуть звертатись до процедури медіації з метою примирення як до, так і після 

постановлення судом обвинувального вироку. У випадку, якщо примирення за 

результатами медіації відбулось після ухвалення обвинувального вироку, його 

результати можуть мати суттєве значення при вирішенні питання про: звільнення 

від відбування покарання з випробуванням (ст.75 КК України); умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання (ст.81 КК України); заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким видом покарання (ст.82 КК України). В рамках даного 

напрямку адвокат, сприяючи в реалізації наданих кримінально-виконавчим 

законодавством можливостей для проведення побачень між сторонами та 

медіатором, а також отримання сторонами інформації один від одного, здатний 

виконувати значну роль в процесі врегулювання кримінального конфлікту. 

Під час надання роз’яснень та консультацій підозрюваному чи 

обвинуваченому з питань можливості проведення медіації з метою примирення з 

потерпілим адвокат-захисник повинен бути впевненим, що його клієнт є щирим у 

своєму бажанні налагодити відносини з потерпілим та відшкодувати завдані збитки 

чи усунути заподіяну шкоду. Адвокат-захисник повинен переконатись, що 

підозрюваний чи обвинувачений визнає свою провину перед потерпілим, щиро 

кається та бажає відновити нормальні, чи навіть дружні,  відносини з потерпілим. 

Однак, якщо підозрюваний чи обвинувачений не відчуває своєї провини перед 

потерпілим і йому не потрібне примирення з останнім, може відбутися зловживання 

правом на примирення чи укладення угоди про примирення з метою уникнення 

кримінальної відповідальності та покарання чи його суттєвого пом’якшення. 

Безумовно, така поведінка не відповідає цілям інституту медіації у кримінальному 
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судочинстві та є неприпустимою. Крім того, за таких обставин вийде, що адвокат 

сприяв підозрюваному чи обвинуваченому у даному зловживанні правом, що в свою 

чергу буде порушенням пункту 1 частини 1 статті 21 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», зокрема, не дотримання присяги адвоката та правил 

адвокатської етики під час здійснення адвокатської діяльності та статті 7 Правил 

адвокатської етики, відповідно до якої у своїй професійній діяльності адвокат 

(адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої 

знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, дотримуючись чинного 

законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів 

верховенства права та законності; адвокат не може давати клієнту поради, свідомо 

спрямовані на полегшення скоєння правопорушень, або іншим чином умисно 

сприяти їх скоєнню його клієнтом або іншими особами; адвокат не має права в своїй 

професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному 

законодавству або Правилам адвокатської етики. 

Адвокат як представник або захисник у підготовці до процедури медіації у 

кримінальних справах може брати участь в обговоренні та обранні кандидата у 

медіатори. Крім того, адвокат може ініціювати звернення до конкретного медіатора, 

за умови, що останній буде зберігати нейтралітет по відношенню до всіх сторін 

правового спору. 

Таким чином, можемо дійти висновку, що основна роль адвоката як захисника 

підозрюваного (обвинуваченого) чи представника потерпілого на стадії підготовки 

до проведення процедури медіації полягає у тому, що: 1) виходячи з положень 

чинного закону, адвокат повинен роз’яснити довірителю особливості ініціювання, 

організації та проведення примирних процедур, а також ознайомити його з 

правовими наслідками досягнення домовленості між сторонами та наслідками не 

виконання вказаних домовленостей; 2) адвокат-представник повинен упевнитись, 

що примирення сприятиме психологічному «зціленню» потерпілого як жертви 

злочину, а також дозволить йому швидше і в повному обсязі отримати 

відшкодування заподіяної злочином шкоди; 3) адвокат-захисник повинен 
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переконатися, що з боку підозрюваного (обвинуваченого) не відбудеться жодного 

зловживання правом на примирення чи укладення угоди про примирення з метою 

уникнення кримінальної відповідальності та покарання чи його суттєвого 

пом’якшення; 4) адвокат як захисник або представник до моменту початку 

урегулювання кримінального конфлікту шляхом медіації повинен бути впевнений, 

що, безпосередньо вступаючи в процес урегулювання кримінального конфлікту, 

довіритель ясно і чітко розуміє та усвідомлює своє правове становище, характер та 

мету медіації, власну роль, роль адвоката та роль протилежної сторони в ній, 

особливості діяльності медіатора, а також можливі правові наслідки проведення 

даної процедури. 

Стадія третя: безпосереднє проведення процедури медіації (медіаційних 

сесій). Медіація між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим передбачає 

особисту присутність кожної зі сторін. Врегулювання кримінального конфлікту 

передбачає вчинення сторонами зізнань, вираження ними своїх почуттів, хвилювань 

та переживань пов’язаних зі злочином та відносинами, які існують між сторонами, 

принесення вибачень та розгляд їх потерпілим. Саме тому, особиста участь 

підозрюваного чи обвинуваченого та потерпілого в примирної процедури є 

обов’язковою. 

У деяких країнах такі особисті зустрічі є нормою, в інших – потерпілим, котрі 

не бажають особисто зустрічатися зі своїми кривдниками, пропонується непряма 

медіація (так званий «човник» або «маятник»), коли медіатори передають 

повідомлення від однієї сторони другій. Це може привести до досягнення 

домовленості, але навряд чи призведе до почуття співпереживання, в той час як це 

почуття є найважливішим елементом примирення [190,с.27]. 

Що стосується адвокатів, то вони можуть бути присутнім і брати участь у 

процедурі медіації, якщо сторони заздалегідь досягнуть згоди з даного питання. 

Однак, доцільність участі адвокатів у процедурі медіації у кримінальних справах є 

дискусійною. Так, наприклад, деякі науковці вважають, що представлення інтересів 

потерпілого або підозрюваного чи обвинуваченого юристом-професіоналом буде 

вступати в протиріччя з самою концепцією відновного правосуддя, де кожен з 
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учасників говорить за себе і демонструє намір досягти домовленості або результату, 

при якому кожна сторона залишається у виграші, а не до традиційного для адвокатів 

результату, де одна сторона обов’язково програє. З цієї причини зазвичай 

передбачається, що адвокати не повинні брати участь у медіації. Рекомендується, 

щоб сторони мали доступ до консультації адвокатів, які добре розуміють принципи 

відновного правосуддя (що вимагає спеціальної підготовки), до та/або після медіації 

[190,с.110, 112]. Ми погоджуємось з даним судженням лише в тій частини, що під 

час процедури медіації у кримінальних справах участь адвоката замість свого 

довірителя, на відміну від медіації у цивільних чи господарських справах, є 

неприпустимою. Проте, на нашу думку, участь адвоката поруч зі своїм довірителем 

під час процедури медіації у кримінальних справах варто визнати доцільною з точки 

зору необхідності забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів 

довірителя та недопущення вчинення психологічного тиску на довірителя, введення 

його в оману або порушення прав, свобод та законних інтересів довірителя іншим 

чином. У зв’язку з цим, бажано, щоб (у випадку досягнення згоди стосовно 

присутності адвокатів під час процедури медіації) усі сторони приймали участь у 

медіації разом зі своїми адвокатами. 

З метою належного забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів 

довірителя та недопущення вчинення психологічного тиску на довірителя, введення 

його в оману або порушення прав, свобод та законних інтересів довірителя іншим 

чином, адвокат як захисник або представник повинен бути обізнаним стосовно 

медіації як альтеративного способу вирішення спорів, моделей медіації, медіативних 

технік та інших аспектів даної процедури, а також повинен володіти достатнім 

обсягом медіативних знань, умінь та навичок. 

Під час надання адвокатом правової допомоги у процедурі медіації у 

кримінальних справах потрібно мати на увазі ту обставину, що затримання 

підозрюваного або застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою (ст. 183 КПК України) суттєво ускладнює 

проведення процедури медіації та ставить під сумнів її результативність. 

Застосування даних заходів процесуального примусу тягне за собою відсутність 
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можливості для організації особистих зустрічей між підозрюваним чи 

обвинуваченим та потерпілим. У таких випадках існує можливість проведення 

непрямої процедури медіації, що полягає у передачі усної та письмової інформації 

між сторонами (підозрюваним чи обвинуваченим та потерпілим) через медіатора. За 

даних обставин основним обов’язком адвоката є домогтися від особи, яка здійснює 

досудове розслідування, прокурора чи суду можливості проведення зустрічей між 

медіатором та підозрюваним чи обвинуваченим, а також забезпечення 

конфіденційності таких зустрічей.   

В інтересах довірителя адвокат може погодитися на особисту бесіду з 

медіатором, за ініціативи останнього, як до початку процедури, так і в перерві між 

медіативних сесіями. Завданнями такої взаємодії є надання необхідної медіатору 

інформації про кримінальний конфлікт, доведення до медіатора відомостей про 

психологічний стан та індивідуальні особливості довірителя та узгодження з 

медіатором окремих аспектів проведення процедури медіації з урахуванням 

зазначених обставин. При цьому спілкування адвоката з медіатором не повинно 

призводити до виникнення в іншої сторони конфлікту підстав для підозри в 

порушенні принципів рівноправності, незалежності та неупередженості медіатора і 

спробі адвоката схилити медіатора на сторону довірителя. Адвокату слід уважно 

стежити за відсутністю можливих зловживань у своїй діяльності, приймати спроби 

до спілкування з медіатором тільки у виняткових випадках, якщо це дійсно 

необхідно для дотримання інтересів довірителя, і за правилами медіації у вигляді 

почергових бесід медіатора з кожної зі сторін. 

Під час процедури медіації адвокат може давати поради довірителю, в тому 

числі звертатись до медіатора, іншої сторони та її адвоката з проханням про перерву 

для проведення конфіденційних бесіди з довірителем. На таких конфіденційних 

бесідах обговорюється перебіг та зміст процедури, узгоджуються лінії поведінки 

довірителя при її здійсненні, оцінюється поведінка іншої сторони та аналізується 

можливість примирення. 

У разі, якщо було допущено істотне порушення прав, свобод та законних 

інтересів довірителя або мають місце порушення, які носять хоча і не грубий, проте 
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систематичний характер, адвокату слід обговорити з довірителем можливість 

здійснення односторонньої заяви про дострокове припинення процедури медіації. 

Крім того, варто пам’ятати, що адвокат приймаючи участь в процедурі 

медіації у кримінальній справі не має приймати жодних рішень (наприклад, щодо 

можливості примирення, відшкодування шкоди, усунення збитків чи необхідності 

одностороннього завершення процедури медіації тощо) замість свого довірителя. 

Прийняття рішень адвокатом замість свого довірителя є недопустимим та не 

узгоджується з сутністю медіації як форми відновного правосуддя. 

Якщо сторонам вдалося порозумітися, в результаті чого переговори перейшли 

в площину обговорення умов відшкодування заподіяної шкоди та усунення завданих 

збитків, тоді адвокат може взяти активнішу участь у процедурі. Саме на етапі 

розробки медіативної угоди адвокат може, з урахуванням інтересів та можливостей 

довірителя, пропонувати за згодою довірителя різні допустимі варіанти 

відшкодування фізичної, майнової та моральної шкоди або допустимі варіанти 

усунення збитків. Адвокат також може приймати активну участь під час 

обговорення питань стосовно кримінальної відповідальності та покарання 

підозрюваного чи обвинуваченого. 

Таким чином, специфіка участі адвоката на даній стадії процедури медіації у 

кримінальних справах полягає у тому, що адвокат забезпечує підтримання режиму 

законності під час процедури медіації, захищаючи права, свободи та законні 

інтереси свого довірителя та не допускає вчинення психологічного тиску чи іншого 

роду зловживань по відношенню до свого довірителя.   

Стадія четверта: заключна стадія процедури медіації (юридичне 

закріплення результатів домовленостей досягнутих під час процедури медіації). 

Так само, як і в медіації у цивільних та господарських справах, роль адвоката на 

даній стадії процедури медіації у кримінальних справах в першу чергу залежить від 

того чи є медіатор юристом, в тому числі адвокатом, чи ні. У випадку коли медіатор 

є фахівцем у галузі права чи адвокатом, тоді медіативна угода повинна бути 

підготовлена саме цим суб’єктом, оскільки на нашу думку, забезпечення правового 

супроводу процедури медіації та її завершення належить до повноважень адвоката-
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медіатора, а не сторін медіації чи їх адвокатів. Крім того, той факт, що медіативну 

угоду буде готувати адвокат однієї зі сторін кримінального конфлікту може 

насторожити протилежну сторону та призвести до нагнітання ситуації чи взагалі до 

відмови від подальшого врегулювання конфлікту. 

У випадку, якщо сторонам кримінального конфлікту вдасться досягти 

взаємоприйнятної та взаємовигідної домовленості та примиритися під час медіації, 

проте медіатор не є адвокатом чи юристом взагалі, тоді адвокатам сторін необхідно 

вчинити дії, спрямовані на процесуальне закріплення досягнутої домовленості та 

примирення, а також забезпечити законність такої домовленості та її відповідність 

положенням чинного законодавства.  Така домовленість фактично буде полягати у: 

відшкодуванні підозрюваним чи обвинуваченим шкоди, завданої потерпілому чи 

визначенні строків такого відшкодування; або вчиненні дій, не пов’язаних з 

відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язаний вчинити 

на користь потерпілого чи визначенні строків вчинення таких дій; досягненні згоди 

стосовно міри покарання для підозрюваного чи обвинуваченого або вирішення 

питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності (якщо закон передбачає 

таку можливість); а також налагодженні нормальних, можливо, навіть, приязних чи 

дружніх відносин між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. 

У випадку укладення за результатами медіації у кримінальному провадженні 

угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним або обвинуваченим 

(передбачену ст.ст. 469, 471, 473-476 КПК України), адвокати усіх сторін разом чи 

адвокат однієї зі сторін, в залежності від домовленості сторін, повинні забезпечити 

юридичне оформлення даної угоди з дотриманням існуючих у чинному 

законодавстві вимог. 

Таким чином, специфіка участі адвоката на даній стадії процедури медіації у 

кримінальних провадженнях полягає у тому, що адвокати як захисники та 

представники сторін (у випадку, якщо медіатор не є професійним юристом, в тому 

числі адвокатом) повинні забезпечити юридичне оформлення примирення з 

дотриманням існуючих у чинному законодавстві вимог. 
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Детально проаналізувавши участь адвоката як захисника підозрюваного чи 

обвинуваченого та адвоката як представника потерпілого, а також з’ясувавши його 

роль на кожній стадії процедури медіації у кримінальних справах, можемо 

визначити специфіку участі адвоката у процедурі медіації у кримінально-правових 

спорах. Отже, особливими рисами діяльності адвоката у процедурі медіації у 

кримінальних провадженнях є: 1) адвокат-представник повинен упевнитись, що 

примирення сприятиме психологічному «зціленню» потерпілого як жертви злочину, 

а також дозволить йому швидше і в повному обсязі отримати відшкодування 

заподіяної злочином шкоди; 2) адвокат-захисник повинен переконатися, що з боку 

підозрюваного (обвинуваченого) не відбудеться жодного зловживання правом на 

примирення чи укладення угоди про примирення з метою уникнення кримінальної 

відповідальності та покарання чи його суттєвого пом’якшення; 3) адвокат повинен 

бути обізнаним стосовно медіації як альтеративного способу вирішення спорів, 

моделей медіації, медіативних технік та інших аспектів даної процедури; 4) адвокат 

повинен володіти достатнім обсягом медіативних знань, умінь та навичок; 5) участь 

адвоката у процедурі медіації у кримінальних провадженнях повинна носити 

опосередкований характер, оскільки участь адвоката замість свого довірителя, на 

відміну від медіації у цивільних чи господарських правових спорах, є 

неприпустимою; 6) активність адвоката у процедурі медіації у кримінальних 

провадженнях може проявлятись на етапі розробки медіативної угоди. На даному 

етапі адвокат може, з урахуванням інтересів та можливостей довірителя, 

пропонувати за згодою довірителя різні допустимі варіанти відшкодування фізичної, 

майнової та моральної шкоди або допустимі варіанти усунення збитків, також 

обговорювати питань стосовно кримінальної відповідальності та покарання 

підозрюваного чи обвинуваченого; 7) адвокат повинен забезпечити належне 

юридичне оформлення домовленості сторін за результатами медіації, а також 

забезпечити законність такої домовленості та її відповідність положенням чинного 

законодавства (у випадку, якщо медіатором є не професійний юрист); 8) основна 

роль адвоката як захисника або представника під час процедури медіації полягає у 

тому, що він забезпечує підтримання режиму законності під час процедури медіації, 
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захищаючи права, свободи та законні інтереси свого довірителя та не допускає 

вчинення психологічного тиску чи іншого роду зловживань по відношенню до свого 

довірителя.  

 Таким чином, підбиваючи підсумок, вважаємо за необхідне зазначити, що 

враховуючи специфіку участі адвоката у статусі захисника підозрюваного чи 

обвинуваченого або представника потерпілого у процедурі медіації у кримінальних 

провадженнях, стає очевидним, що успішне впровадження медіації, як форми 

відновного правосуддя у національну правову систему багато в чому залежить 

безпосередньо від адвокатів України.  

 

Висновки до розділу 3 

 

У даному розділі досліджено роль адвоката як представника довірителя у 

цивільних та господарських правових спорах, а також роль адвоката як захисника 

підозрюваного (обвинуваченого) чи представника потерпілого у кримінальних 

справах на кожній з основних стадіях медіації. 

Так, роль адвоката як представника довірителя у цивільних та господарських 

правових спорах на кожній із стадій медіації полягає у наступному: 

1) роль адвоката як представника довірителя під час прийняття рішення 

стосовно можливості та доцільності проведення процедури медіації у цивільних та 

господарських правових спорах полягає у наданні рекомендацій довірителю щодо 

доцільності використання процедури медіації у цивільних та господарських справах 

для урегулювання існуючого правового спору з урахуванням його юридичних 

характеристик; 

2) основна роль адвоката як представника довірителя у підготовці до 

процедури медіації у цивільних та господарських правових спорах полягає у тому, 

що адвокат: інформує довірителя стосовно юридичних аспектів спору та правового 

становища довірителя, роз’яснює клієнтові суть, значення та порядок проведення 

процедури посередництва, пропонує стратегію поведінки та взаємодії між усіма 



191 
 

сторонами спору, роз’яснює особливості прийнятого у ході медіації рішення та 

специфіку його виконання; 

3) роль адвоката як представника довірителя під час безпосереднього 

проведення процедури медіації у цивільних та господарських правових спорах 

полягає у наданні адвокатом юридичних консультацій та роз’яснень довірителю під 

час процедури медіації (у випадку, якщо довіритель самостійно веде переговори), а 

також у безпосередній участі у веденні переговорів (у випадку, якщо довіритель 

самостійно не веде переговори); 

4) роль адвоката як представника довірителя в юридичному закріпленні 

результатів домовленостей, досягнутих під час процедури медіації, в першу чергу, 

залежить від того, чи є медіатор професійним юристом. У випадку, якщо медіатор 

не має професійної юридичної підготовки, надання юридичної форми досягнутій 

взаємоприйнятній та взаємовигідній домовленості між сторонами правового спору, 

а також забезпечення законності такої домовленості та відповідності її вимогам 

чинного законодавства є важливою функцією адвоката як представника довірителя 

під час процедури медіації. У випадку, якщо медіатор є професійним юристом, 

адвокат як представник довірителя має перевірити відображення у медіативній 

угоді, розробленій медіатором,  усіх ключових моментів, погоджених сторонами, а 

також пересвідчитися, чи розуміє його клієнт правові наслідки укладення даної 

угоди та правові наслідки її невиконання чи неналежного виконання. 

Допустимими правовими формами завершення процедури медіації в 

цивільному та господарському процесах, у випадку досягнення сторонами 

правового спору взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості, передбаченими 

чинним цивільним процесуальним та господарським процесуальним законодавством 

є: 1) укладення мирової угоди (ч.3 ст.31, ст.175, 306, 334, 372 ЦПК України, ст.78 

ГПК України); 2) відмова позивача від позову (ч.2 ст.31, ст.174, ст.306 ЦПК 

України, ст.78 ГПК України); 3) визнання відповідачем позову повністю або 

частково (ч.2 ст.31, ст.174 ЦПК України, ст.78 ГПК України); 4) відмова стягувача 

від примусового виконання судового рішення (ст. 372 ЦПК України). 
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Роль адвоката як захисника підозрюваного (обвинуваченого) чи представника 

потерпілого у кримінальних провадженнях на кожній із стадій медіації полягає у 

наступному: 

1) основна роль адвоката як захисника підозрюваного (обвинуваченого) чи 

представника потерпілого на стадії прийняття рішення стосовно можливості та 

доцільності проведення процедури медіації полягає у роз’ясненні прав довірителю 

щодо можливості примирення підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим на 

підставі статті 46 КК України чи ініціювання укладення угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) на підставі статті 469 КПК України, 

а, також, вирішенні питання щодо можливості примирення між сторонами 

кримінального конфлікту; 

2) роль адвоката як захисника підозрюваного (обвинуваченого) чи 

представника потерпілого на стадії підготовки до проведення процедури медіації 

полягає у тому, що: а) виходячи з положень чинного закону, адвокат повинен 

роз’яснити довірителю особливості ініціювання, організації та проведення 

примирних процедур, а також ознайомити його з правовими наслідками досягнення 

домовленості між сторонами та наслідками не виконання вказаних домовленостей; 

б) адвокат-представник потерпілого повинен упевнитись, що примирення сприятиме 

психологічному «зціленню» потерпілого як жертви злочину, а також дозволить йому 

швидше і в повному обсязі отримати відшкодування заподіяної злочином шкоди; в) 

адвокат-захисник підозрюваного (обвинуваченого) повинен переконатися, що з боку 

підозрюваного або обвинуваченого не відбудеться зловживання правом на 

примирення чи укладення угоди про примирення з метою уникнення кримінальної 

відповідальності та покарання чи його суттєвого пом’якшення; г) адвокат як 

захисник підозрюваного (обвинуваченого) або представник потерпілого до моменту 

початку урегулювання кримінального конфлікту шляхом медіації повинен бути 

впевнений, що, безпосередньо вступаючи в процес урегулювання кримінального 

конфлікту, довіритель чітко розуміє та усвідомлює своє правове становище, 

характер та мету медіації, власну роль, роль адвоката та роль протилежної сторони в 
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ній, особливості діяльності медіатора, а також можливі правові наслідки проведення 

даної процедури; 

3) роль адвоката-захисника підозрюваного (обвинуваченого) чи адвоката-

представника потерпілого на стадії безпосереднього проведення процедури медіації 

(медіаційних сесій) у кримінальних провадженнях полягає у тому, що адвокат 

забезпечує підтримання режиму законності під час процедури медіації, захищаючи 

права, свободи та законні інтереси свого довірителя та не допускає вчинення 

психологічного тиску чи іншого роду зловживань по відношенню до свого 

довірителя; 

4) роль адвоката на стадії юридичного закріплення результатів домовленостей 

досягнутих під час процедури медіації у кримінальних провадженнях, так само, як і 

в медіації у цивільних та господарських правових спорах, полягає в забезпеченні 

належного юридичне оформлення домовленості сторін за результатами медіації. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим (на підставі статті 46 КК України; 

285-288 КПК України) та угода про примирення між потерпілим та підозрюваним 

чи обвинуваченим (в порядку статей 469, 471-475 КПК України) є різними 

правовими інститутами, які, водночас, створюють реальну можливість використання 

медіації у кримінальному процесі України. 

Для адвоката важливо враховувати, що сторони кримінального конфлікту 

можуть звертатись до процедури медіації з метою примирення як до, так і після 

постановлення судом обвинувального вироку. 

Результати вдалого урегулювання кримінального конфлікту шляхом медіації 

можуть бути враховані судом під час призначення покарання (п.п.1,2 ч.1 ст.66; ч.2 

ст.66; ст.ст. 69, 69-1 КК України) та вирішення питання стосовно звільнення від 

покарання та його відбування (ст.ст.75, 81, 82 КК України). 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження дало змогу вирішити наукове завдання щодо розробки та 

обґрунтування теоретичних, організаційних та правових засад участі адвоката в 

медіації, що визначають функціонування і подальший розвиток медіації у правовій 

системі України за участю адвокатів, у тому числі, шляхом надання пропозицій 

щодо удосконалення чинного законодавства України про адвокатуру та адвокатську 

діяльність і практики його застосування, та сформулювати висновки й пропозиції, 

що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Медіація – це процедура, під час якої сторони, за сприянням незалежного та 

неупередженого медіатора, намагаються відшукати консенсусний варіант вирішення 

правового спору шляхом мирних переговорів, які можуть бути завершені 

досягненням взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості. 

2. Міжнародний та національний досвід зарубіжних країн свідчить про те, що 

існують різноманітні форми регулювання медіації, зокрема: загальне законодавство 

про посередництво та посередників; законодавство про судоустрій та процесуальні 

закони; судове прецедентне право; професійні кодекси; рішення чи програми судів; 

правила посередництва приватних установ; типові закони; стратегічні документи, 

рекомендації міжнародних організацій. 

Чинне українське законодавство заклало основи запровадження медіації: 

– у цивільному та господарському процесах: укладення мирової угоди (ч.3 

ст.31, ст.175, 306, 334, 372 ЦПК України, ст.78 ГПК України); відмова позивача від 

позову (ч.2 ст.31, ст.174, ст.306 ЦПК України, ст.78 ГПК України); визнання 

відповідачем позову повністю або частково (ч.2 ст.31, ст.174 ЦПК України, ст.78 

ГПК України); відмова стягувача від примусового виконання судового рішення (ст. 

372 ЦПК України);   

– у кримінальному провадженні правовими інститутами, в межах яких може 

застосовуватись медіація є звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України; 285-288 КПК України) та 

угоди в кримінальному провадженні (глава 35 КПК України). Разом з тим, 
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результати успішного звернення до медіації з метою примирення можуть бути 

враховані судом під час призначення покарання (п.п.1,2 ч.1 ст.66; ч.2 ст.66; ст.ст. 69, 

69-1 КК України) та вирішення питання стосовно звільнення від покарання та його 

відбування (ст.ст.75, 81, 82 КК України). 

3. Залежно від інтеграції у судову систему країни виділяється присудова та 

позасудова моделі медіації. Присудова медіація є самостійною моделлю медіації, 

яка інтегрована в судову систему країни. Позасудова медіація – це процедура 

урегулювання існуючого між сторонами правового спору, яка здійснюється у 

досудовому порядку за сприянням незалежного та неупередженого посередника 

(зовнішнього медіатора) з метою досягнення сторонами взаємовигідної та 

взаємоприйнятної домовленості щодо предмета спору. 

На підставі системного аналізу положень чинного цивільного процесуального, 

господарського процесуального та кримінального процесуального законодавства 

України щодо можливості урегулювання правового спору шляхом медіації, 

вбачається, що добровільне посередництво як в рамках присудової моделі медіації, 

так і в межах позасудової моделі медіації може виявитися достатньо дієвим 

інструментом, у порівнянні з обов’язковим посередництвом, що змінить культуру 

розв’язання правових спорів в Україні. Однак, запровадження медіації в Україні має      

здійснюватися на засадах добровільності, яка є ключовим організаційним 

принципом проведення медіативних процедур. 

4. Правовий статус адвоката-медіатора – це сукупність професійних прав, 

обов’язків та відповідальності, що закріплені в законодавстві, міжнародно-правових 

актах і гарантовані державою, відповідно до яких адвокат як суб’єкт права реалізує 

свою професійну діяльність, виступаючи незалежним та неупередженим 

посередником у процедурі, під час якої сторони за його сприянням намагаються 

відшукати консенсусний варіант вирішення правового спору шляхом мирних 

переговорів, які можуть бути завершені досягненням взаємовигідної та 

взаємоприйнятної домовленості. 

5. Професійна відповідальність адвоката-медіатора – це вид юридичної 

відповідальності, який являє собою правовідносини, що виникають між суб’єктом, 
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уповноваженим накладати стягнення, та адвокатом-медіатором, внаслідок 

порушення останнім своїх професійних обов’язків, визначених в законодавстві 

України про адвокатуру та адвокатську діяльність і нормах міжнародних правових 

актів, та полягають у накладенні обов’язку на адвоката-медіатора понести 

несприятливі для себе наслідки. 

Специфічними рисами професійної відповідальності адвоката-медіатора є: 1) 

суб’єктом виступає адвокат-медіатор; 2) об’єктом є професійні обов’язки адвоката-

медіатора; 3) адвокат-медіатор несе професійну відповідальність лише за дії 

(бездіяльність), вчинені (допущені) під час дії свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю; 4) основною метою є не тільки покарання непрофесійних 

та/або безвідповідальних адвокатів-медіаторів, але й захист осіб, які звернулися 

щодо отримання послуг з медіації, та інших адвокатів-медіаторів,  адвокатури та 

інституту медіації в цілому; 5) єдиним органом уповноваженим на здійснення 

провадження стосовно притягнення до професійної відповідальності адвоката-

медіатора є кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (дисциплінарна 

палата); 6) являє собою окремий вид правовідносин, які виникають між суб’єктом, 

уповноваженим накладати стягнення, та адвокатом-медіатором, внаслідок 

порушення останнім своїх професійних обов’язків, визначених законодавством 

України про адвокатуру та адвокатську діяльність і нормами міжнародних правових 

актів; 7) обов’язковою умовою є настання несприятливих для адвоката-медіатора 

наслідків, що виражаються у стягненнях, які накладаються уповноваженими 

суб’єктами. 

6. Основними засадами конфіденційності медіації в діяльності адвоката-

медіатора є наступні: 

– на всі відомості (інформацію) отримані від клієнта, у випадку здійснення 

адвокатом медіативної діяльності, має поширюватись режим захисту адвокатської 

таємниці разом із принципом конфіденційності медіації (який не забезпечується та 

не гарантується чинним законодавством України, на відміну від адвокатської 

таємниці); 
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– принцип конфіденційності медіації має відносно-абсолютний характер, 

тобто, за загальним правилом, дотримання даного принципу є обов’язковим, однак в 

окремих випадках (чітко визначених у законодавстві) інформація (її частина), яка 

була отримана під час медіації, може бути повідомлена адвокатом-медіатором у 

відповідні органи чи уповноваженим особам; 

– випадками, у яких можливе правомірне розголошення адвокатом-медіатором 

відомостей (інформації), які стали йому відомі під час медіації є: сторони на 

добровільних засадах домовилися про відмову від конфіденційності медіації в 

письмовій формі (така відмова може стосуватися як всієї інформації, яка 

розкривається під час медіації, так і її частини); сторони (одна зі сторін) пред’явили 

вимоги до адвоката-медіатора у зв’язку зі здійсненням ним медіативної діяльності 

(при цьому розголошенню підлягає лише та частина інформації, яка необхідна 

адвокату-медіатору для захисту власних прав та інтересів); адвокату-медіатору під 

час проведення процедури медіації стало відомо про підготовку до вчинення 

злочину; 

– розголошення інформації про вчинення злочину, яка була отримана 

адвокатом-медіатором під час проведення процедури медіації має здійснюватися з 

певними особливостями. 

7. Особливостями участі у медіації  адвоката як представника довірителя у 

цивільних та господарський правових спорах є: 1) адвокат у процедурі медіації діє в 

інтересах довірителя від його імені, однак остаточне рішення мають приймати лише 

сторони правового спору; 2) адвокат як представник сторони у медіації не повинен 

допускати конфлікту інтересів, тобто, сторони правового спору з протилежними 

інтересами повинні бути представлені різними адвокатами у медіації у цивільних та 

господарських справах; 3) адвокат повинен бути обізнаним стосовно медіації як 

альтеративного способу вирішення спорів, моделей медіації, медіативних технік та 

інших аспектів даної процедури; 4) адвокат повинен володіти достатнім обсягом 

медіативних знань, умінь та навичок; 5) основна мета адвоката як представника 

довірителя в медіації полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію прав та обов’язків 

клієнта у процедурі та допомогти йому знайти прийнятне для всіх рішення; 
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6) правові аргументи можуть і повинні мати місце в діяльності та позиціях адвоката-

представника при проведенні медіації, разом з тим, вони не повинні завдавати 

шкоди конструктивності переговорного процесу і не переводити подальше 

спілкування сторін від узгодження інтересів до дискусії про взаємні права та 

обов’язки; 7) адвокат повинен забезпечити належне юридичне оформлення 

домовленості сторін за результатами медіації, а також забезпечити законність такої 

домовленості та її відповідність положенням чинного законодавства (у випадку, 

якщо медіатором є непрофесійний юрист); 8) основна роль адвоката як 

представника довірителя під час процедури медіації полягає у наданні адвокатом 

правової допомоги, юридичних консультацій та роз’яснень довірителю під час 

процедури медіації (у випадку, якщо довіритель самостійно веде переговори), а 

також у безпосередній участі у веденні переговорів (у випадку, якщо довіритель 

самостійно не веде переговори). 

8. Особливими рисами діяльності адвоката у процедурі медіації у 

кримінальних провадженнях є: 1) адвокат як представник потерпілого повинен 

упевнитись, що примирення сприятиме психологічному «зціленню» потерпілого як 

жертви злочину, а також дозволить йому швидше і в повному обсязі отримати 

відшкодування заподіяної злочином шкоди; 2) адвокат-захисник повинен 

переконатися, що з боку підозрюваного (обвинуваченого) не відбудеться  

зловживання правом на примирення чи укладення угоди про примирення з метою 

уникнення кримінальної відповідальності та покарання чи його суттєвого 

пом’якшення; 3) адвокат повинен бути обізнаним стосовно медіації як 

альтеративного способу вирішення спорів, моделей медіації, медіативних технік та 

інших аспектів даної процедури; 4) адвокат повинен володіти достатнім обсягом 

медіативних знань, умінь та навичок; 5) участь адвоката у процедурі медіації у 

кримінальних провадженнях повинна носити опосередкований характер, оскільки 

участь адвоката замість свого довірителя, на відміну від медіації у цивільних чи 

господарських справах, є неприпустимою; 6) на етапі розробки медіативної угоди у 

процедурі медіації у кримінальних провадженнях може проявлятись активність 

адвоката; 7) адвокат повинен забезпечити належне юридичне оформлення 
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домовленості сторін за результатами медіації, а також забезпечити законність такої 

домовленості та її відповідність положенням чинного законодавства (у випадку, 

якщо медіатором є непрофесійний юрист); 8) основна роль адвоката як захисника 

або представника потерпілого під час процедури медіації полягає у тому, що він 

забезпечує підтримання режиму законності під час процедури медіації, захищаючи 

права, свободи та законні інтереси свого довірителя та не допускає вчинення 

психологічного тиску чи іншого роду зловживань по відношенню до свого 

довірителя. 

9. З метою вдосконалення чинного законодавства України щодо забезпечення 

участі адвоката у процедурі медіації запропоновано: - викласти у новій редакції п.6 

ч.1 ст.1 та доповнити п.п. 9, 10 ч.1 ст.19 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»; - доповнити розділ VI Кримінального процесуального 

кодексу України главою 35 «Кримінальне провадження на підставі медіації»;             

- авторський проект Правил поведінки адвоката-медіатора. 
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172. Рожкова  М. А. Основные  понятия  арбитражного процессуального права/ 

М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2003. – 400 с. 

173. Фединяк Л. Мирова угода як спосіб регулювання цивільно-правових спорів: 

окремі питання/ Л. Фединяк // Право України. – Київ, 2003. – № 4. – С.53–57. 

174. Лазарев С.В. Мировое соглашение в гражданском судопро-изводстве: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; 
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Mediation Services Program Data

PROGRAM SERVICES
1. COLLECTIVE BARGAINING MEDIATION.

A s s ig n e d  C a s e s 1 
- P r i v a t e  S e c to r
- P u b l i c  S e c to r  ( s t a te  a n d  m u n ic ip a l )
- F e d e r a l  S e c to r  

M e d ia t e d  C a s e s 2 
- P r i v a t e  S e c to r
- P u b l i c  S e c to r  ( s t a te  a n d  m u n ic ip a l )
- F e d e r a l  S e c to r  

C lo s e d  C a s e s  
C lo s e d  M e d ia t e d  C a s e s  
A c t iv i ty  R a te 3
S e t t l e d  a n d  C lo s e d  M e d ia t e d  C a s e s

P e r c e n ta g e  o f  m e d ia t e d  c a s e s  s e t t l e d  th r o u g h  F M C S 4
A c t iv i ty  r a te  in  s ig n i f i c a n t  c a s e s 5

2. GRIEVANCE MEDIATION.............................
A s s ig n e d  C a s e s

M e d ia t e d  C a s e s  
- P r i v a t e  S e c to r
- P u b l i c  S e c to r  ( s t a te  a n d  m u n ic ip a l )

- F e d e r a l  S e c to r  
S e t t l e d  G M  C a s e s
P e r c e n ta g e  o f  c a s e s  s e t t l e d  th r o u g h  F M C S 6

3. RELATIONSHIP-DEVELOPMENT AND
TRAINING...................................................................

N u m b e r  o f  t r a in in g  p r o g r a m s  p r o v id e d  
- P r i v a t e  S e c to r
- P u b l i c  S e c to r  ( s t a te  a n d  m u n ic ip a l )

- F e d e r a l  S e c to r

4. EMPLOYMENT MEDIATION........................
M e d ia t e d  C a s e s  

- F e d e r a l  S e c to r
- P u b l i c  S e c to r  ( s t a te  a n d  m u n ic ip a l )
- P r iv a t e
S e t t l e d  E M  C a s e s

P e r c e n t  o f  E M  c a s e s  s e t t l e d  th r o u g h  F M C S 7
5. OUTREACH........................................................

O u tr e a c h  c a s e s 8

F Y  2 0 0 9 F Y  2 0 1 0 F Y  2 0 1 1 F Y  2 0 1 2

1 3 ,8 8 7 1 4 ,1 2 7 1 3 ,7 1 2 1 3 ,1 1 4
1 2 ,4 2 5 12,888 1 2 ,4 6 0 1 1 ,8 1 4

1 ,1 3 8 9 0 6 9 4 3 9 4 3
3 2 4 3 3 3 3 0 9 3 5 7

4 ,7 6 7 4 ,9 1 9 4 ,6 6 5 4 ,5 2 8

3 ,3 2 0 3 ,6 3 2 3 ,2 7 1 3 ,0 7 9
1 ,1 5 5 9 9 1 1 ,0 9 1 1,111

2 9 2 2 9 6 3 0 3 3 3 8

1 3 ,3 0 8 1 2 ,9 9 2 1 3 ,7 7 6 1 3 ,6 5 2
3 ,9 5 8 4 ,0 0 5 3 ,8 1 5 3 ,7 6 4

3 0 % 3 1 % 2 8 % 2 8 %
3 ,3 9 5 3 ,4 2 8 3 ,2 3 4 3 ,1 5 9
86% 86% 8 5 % 8 4 %
3 7 % 4 5 % 3 3 % 4 6 %

2 ,0 2 7 2 ,1 2 4 1 ,9 6 8 1 ,8 3 7

2 ,0 0 4 2 ,0 8 4 1 ,9 0 5 1 ,7 8 4
1 ,5 7 0 1 ,7 0 8 1 ,5 1 3 1 ,3 7 2

3 1 3 2 3 9 2 6 1 2 6 4

121 1 3 7 131 1 4 8

1 ,4 7 9 1 ,5 3 2 1 ,4 2 8 1 ,3 6 7
7 4 % 7 4 % 7 5 % 7 7 %

2 ,3 2 7 2,200 2 ,3 0 1 2 ,1 2 8
1 ,4 0 0 1 ,4 7 1 1 ,2 6 7 1 ,2 6 2

6 8 2 4 3 3 4 9 3 4 6 3

2 4 5 2 9 6 5 4 1 4 0 3

1 ,3 6 2 1 ,3 9 2 1 ,3 3 0 1,110
1 ,3 3 6 1 ,3 8 7 1 ,2 9 7 1 ,0 9 0

9 2 5 5

17 3 2 8 15
6 3 8 6 7 5 6 4 1 5 3 7

4 7 % 4 8 % 4 8 % 4 8 %

3 ,6 2 2 3 ,2 4 0 3 ,1 9 0 3 ,0 1 9

1 Section 8(d) o f the NLRA, as amended, 29 U.S.C. §158(d) requires that any employer or labor organization provide notice to FMCS 30 days prior to 
contract expiration. Not all cases providing notices are assigned. Actual FY 2012 FMCS case intake exceeded 22,500.

2 Mediated cases (formerly called “active” cases) represent the number o f cases in the FY where mediators have become active in the negotiations.
3 Defined as the number o f closed cases where there was at least one meeting divided by the number o f total closed assignments.
4 Defined as the number o f active cases settled divided by the total number o f active cases.
5 Significant cases are generally defined as situations where the bargaining unit exceeds 1,000.
6 Defined as the number o f grievance mediation cases settled and closed within the fiscal year divided by the number o f closed GM assignments.
7 Defined as the number o f mediated employment cases settled divided by the num ber o f mediated cases closed
8 FMCS requires all mediators to engage in outreach efforts. These kinds o f activities include non-bargaining meetings with labor and 

management representatives, attendance at conferences, meetings with local and state officials to offer FMCS services, and presentations 
designed to increase public knowledge.
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Mediation Services Program Data

PROGRAM SERVICES
1. COLLECTIVE BARGAINING MEDIATION..

A s s ig n e d  C a s e s 1 

-P r iv a te  S e c to r
-P u b l ic  S e c to r  (s ta te  a n d  m u n ic ip a l)
-F e d e ra l  S e c to r  

M e d ia te d  C a se s 2 

-P r iv a te  S e c to r
-P u b lic  S e c to r  ( s ta te  a n d  m u n ic ip a l)
-F e d e ra l  S e c to r  

C lo se d  C a se s  
C lo se d  M e d ia te d  C a se s  
A c tiv i ty  R a te 3

S e ttle d  a n d  C lo se d  M e d ia te d  C ases
P e rc e n ta g e  o f  m e d ia te d  c a se s  se ttle d  th ro u g h  F M C S 4

A c tiv ity  ra te  in  s ig n if ic a n t  c a s e s 5

2. GRIEVANCE MEDIATION..............................
A s s ig n e d  C ases
M e d ia te d  C ases 
-P r iv a te  S e c to r
-P u b lic  S e c to r  ( s ta te  a n d  m u n ic ip a l)
-F e d e ra l  S e c to r  

S e ttle d  G M  C a se s
P e rc e n ta g e  o f  c a se s  se t tle d  th ro u g h  F M C S 6

3. RELATIONSHIP-DEVELOPMENT AND
TRAINING...................................................................

N u m b e r  o f  tra in in g  p ro g ra m s  p ro v id e d  
-P r iv a te  S e c to r
-P u b lic  S e c to r  ( s ta te  a n d  m u n ic ip a l)
-F e d e ra l  S e c to r

4. EMPLOYMENT MEDIATION.........................
M e d ia te d  C a se s  
-F e d e ra l  S e c to r
-P u b lic  S e c to r  ( s ta te  a n d  m u n ic ip a l)
-P r iv a te

S e ttle d  E M  C a se s
P e rc e n t  o f  E M  c ases  se ttle d  th ro u g h  F M C S 7

5. OUTREACH........................................................
O u tre a c h  c a s e s 8

F Y  2 0 1 1  F Y  2 0 1 2  F Y  2 0 1 3  F Y  2 0 1 4

1 3 ,7 1 2 1 3 ,1 1 4 1 2 ,938 1 2 ,0 5 4
1 2 ,4 6 0 1 1 ,8 1 4 1 1 ,8 0 2 1 0 ,8 5 6

9 4 3 9 4 3 843 9 0 5
3 0 9 3 5 7 2 9 3 2 9 3

4 ,6 6 5 4 ,5 2 8 4 ,1 2 2 4 ,0 0 9
3 ,2 7 1 3 ,0 7 9 2 ,8 2 6 2 ,6 9 7
1,091 1 , 1 1 1 981 1 , 0 2 0

303 338 315 2 9 2
1 3 ,7 7 6 1 3 ,6 5 2 12 ,651 1 2 ,0 3 2

3 ,8 1 5 3 ,7 6 4 3 ,3 3 9 3 ,2 9 9
2 8 % 2 8 % 2 6 % 2 7 %

3 ,2 3 4 3 ,1 5 9 2 ,8 0 7 2 ,8 5 2
8 5 % 8 4 % 8 4 % 8 6 %
3 3 % 4 6 % 4 7 % 4 1 %

1,968 1 ,837 1 ,8 7 2 1 ,7 6 2
1 ,905 1 ,7 8 4 1 ,8 0 9 1 ,7 0 4
1 ,513 1 ,3 7 2 1 ,398 1 ,3 3 0

261 2 6 4 2 6 7 2 5 6
131 148 144 118

1 ,428 1 ,367 1 ,383 1,308
7 5 % 7 7 % 7 6 % 7 7 %

2 ,3 0 1 2 ,1 2 8 2 ,0 2 7 1 ,8 8 4
1 ,2 6 7 1 ,2 6 2 1 ,1 7 4 1 , 1 1 1

4 9 3 4 6 3 533 4 3 6
541 4 0 3 3 2 0 3 3 7

1 ,3 3 0 1 , 1 1 0 1 ,118 9 1 0
1 ,2 9 7 1 ,0 9 0 1 ,0 8 9 8 8 4

5 5 1 6

28 15 28 2 0

641 5 3 7 4 8 8 4 1 0
4 8 % 4 8 % 4 4 % 4 5 %

3 ,1 9 0 3 ,0 1 9 2 ,9 1 1 2 ,7 1 0

1 Section 8(d) of the NLRA, as amended, 29 U.S.C. §158(d) requires that any employer or labor organization provide notice to FMCS 30 days prior to
contract expiration. Not all cases providing notices are assigned. Actual FY 2014 FMCS case intake exceeded 21,000.

2 Mediated cases (formerly called “active” cases) represent the number of cases in the FY where mediators have become active in the negotiations.
3 Defined as the number of closed cases where there was at least one meeting divided by the number of total closed assignments.
4 Defined as the number of active cases settled divided by the total number of active cases.
5 Significant cases are generally defined as situations where the bargaining unit exceeds 1,000.
6 Defined as the number of grievance mediation cases settled and closed within the fiscal year divided by the number of closed GM assignments.
7 Defined as the number of mediated employment cases settled divided by the number of mediated cases closed
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Додаток Б 

 

«Схема Л. Риcкіна»
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оціночна медіація з вузьким предметом. Основна стратегія даного підходу 

полягає у тому щоб допомогти сторонам визначити сильні та слабкі сторони їх 

позицій та ймовірний результат судового розгляду або будь-якого іншого процесу, 

який вони будуть використовувати, якщо не дійдуть згоди щодо можливості 

застосування процедури посередництва. На підставі дослідження відповідних 

документів, які були надані сторонами, посередник формує власне бачення ситуації. 

Процедура проходить у формі приватної бесіди, під час якої медіатор збирає 

необхідну інформацію та використовує оціночні методи врегулювання спору, а 

саме: 1) здійснює оцінку сильних та слабких моментів у позиції кожної зі сторін; 

2) прогнозує можливий варіант судового або іншого процесу; 3) пропонує позицію 

на основі компромісу; 4) спонукає (наполягає) сторони до прийняття відповідної 

позиції. 

                                                 
*
 див.  Riskin L.L. Understanding mediators’ orientations, strategies and techniques: a grid for the perplexed/ L.L. Riskin. – 

Harvard Negotiation Law Review, 1996. – 51р. – Р.24-34 
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Медіація сприяння з вузьким предметом. Дана модель поділяє загальну 

стратегію оціночної медіації з вузьким предметом - допомога при визначенні 

сильних та слабких позицій сторін та вірогідні наслідки відмови від медіативного 

врегулювання конфлікту. Однак, тягар прийняття рішення повинні нести сторони, а 

посередник лише сприяє цьому. За даної моделі медіатором використовуються 

наступні прийоми: 1) окреслює коло запитань необхідних для уточнення позицій 

сторін; 2) допомагає кожній зі сторін виробити власні пропозиції; 3) допомагає 

сторонам обмінятися пропозиціями; 4) допомагає оцінити запропоновані варіанти 

врегулювання проблеми та прийняти спільне рішення. 

Оціночна медіація з широким предметом. Основне завдання посередника 

полягає у тому щоб дізнатися про обставини справи та основні інтересів сторін, а 

також інтереси інших зацікавлених осіб, а потім використати ці знання, щоб 

спрямувати сторони у напрямку результат, який буде відповідати таким інтереси. За 

даної моделі медіатором використовуються наступні прийоми: 1) самостійно 

ознайомлюється та досліджує основні інтереси сторін; 2) передбачає наслідки (па 

підставі інтересів) юридичного конфлікту, якщо він не буде врегульованим; 

3) виробляє та пропонує варіанти вирішення конфлікту з урахуванням загальних 

інтересів сторін; 4) спонукає (наполягає) сторони прийняти пропозиції щодо 

можливих варіантів вирішення спору запропоновані медіатором. 

Медіація сприяння з широким предметом. Основна стратегія полягає в тому, 

щоб допомогти учасникам визначити предмет посередництва в плані основних 

інтересів і допомогти їм виробити та обрати варіант вирішення проблеми, який би 

задовольняв інтереси кожного. Для реалізації даної стратегії, посередник може 

використовувати такі прийоми: 1) допомога сторонам у розумінні основоположних 

інтересів; 2) допомагає сторонам виробити власні пропозиції на підставі їх 

загальних інтересів та обмінятися пропозиціями; 3) допомога при оцінці 

запропонованих варіантів врегулювання проблеми та прийняті спільного рішення. 
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Додаток В  

 

«Метамодель Н. Александер»
*
 

 

 

Експертно-консультативна медіація використовується у таких випадках: 

1) коли сторони не в змозі самостійно розібратися у заплутаних чи технічних 

моментах спору; 2) коли сторони не зацікавлені у використанні процедури медіації 

(у випадках коли посередництво є обов’язковим); 3) коли сторони мають абстрактні 

(нереальні) уявлення про суть справи; 4) якщо сторонам необхідна об’єктивна думка 

спеціаліста; 5) якщо питання взаємовідносин не є пріоритетом; 6) коли сторони 

прагнуть швидкого вирішення спору. 

Регулятивна медіація може використовуватися у таких випадках: 1) коли 

результат є важливішим за збереження відносин або якщо сторони не планують 

спілкуватися в подальшому; 2) коли участь у посередництві приймають лише 

представники сторін; 3) коли позиційний торг (угода) є важливішим за загальні 

інтереси. 

                                                 
*
 див. Alexander N. The Mediation Metamodel: Understanding Practice/ N. Alexander// Conflict Resolution Quarterly. – 2008. 

– Vol. 26. –  №1. – P. 97-123. – Р. 106-117 
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Медіація сприяння використовується у таких випадках: 1) коли сторони 

прагнуть продовжувати їх взаємовідносини (ділової, соціальної, сімейної тощо) 

після вирішення спору; 2) у комплексних спорах, які поєднують правові та не 

правові питання; 3) якщо є можливість прийняття творчі та зорієнтовані на майбутнє 

рішення для задоволення потреб та інтересів сторін; 4) коли сторони прагнуть 

врегулювати спір на дружній основі, однак в них виникли певні складнощі чи вони 

зайшли в глухий кут. 

Медіація «мудрої поради» використовується у таких випадках: 1) коли 

наявний комплексний предмет спору, зі значною кількістю осіб, які виступають у 

якості сторін спору та потребують поради медіатора; 2) якщо сторони прагнуть 

мудрих порад; 3) якщо сторони прагнуть щоб моральну відповідальність за 

результат несла третя особа (посередник); 4) якщо сторони не хочуть ініціювати 

(висувати) конструктивні пропозиції особисто через почуття гордості чи впертості; 

5) якщо сторони мають нереалістичні очікування, однак шукають практичне 

рішення; 6) коли можливості сторін не однакові, наприклад, лише одна сторона має 

представника та інше. 

Традиційна медіація використовується у таких випадках: 1) у галузях 

промисловості, професійних та ділових співтовариствах, де внутрішньо-групові 

норми є більш впливовими, ніж правові норми; 2) у громадах, які мають сильні 

соціальні, культурні, релігійний і політичний норми і які хотіли б врегулювати 

конфліктом конфіденційно та остаточно. 

Трансформативна медіація використовується у таких випадках: 1) якщо спір 

про право є лише частиною основного конфлікту, і сторони готові до його 

вирішення; 2) якщо конфлікт стосується безпосередньо  відносин сторін 

(особистого, професійного або ділового характеру); 3) якщо сторони сперечаються 

на основі цінностей і принципів; 4) якщо сторони можуть отримати вигоду зі 

специфіки спору для особистого розвитку. 
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Додаток Г 

  

«MIKADO-модель А. фон Хертел»
*
 

 

Абревіатура «MIKADO» тлумачиться таким чином:  

Mediation (klassisch) (класична медіація) 

Innersystemische Mediation (внутрішньосистемна медіація) 

KnowHow für komplexe Fälle (ноу-хау для комплексних випадків) 

   або Kombinationsmodelle mediativen Verhandelns (комбінована модель) 

Anwaltlich - mediatives Verhandeln (адвокатське посередництво) 

Dialogisch - mediatives Verhandeln (посередництво в переговорах) 

Osamaru - japanisch: sich besser machen (Osamaru – ставати кращими) 

   або One-Party-Mediation 

 

Класична медіація. Класична медіація починається з угоди сторін і 

закінчується договором, що підлягає виконанню. Медіатор доповнює можливості 

судового регулювання, розплутує конфлікт, налагоджує зв’язки між сторонами і 

призводить сторони до згоди. 

Внутрішньосистемна медіація. Медіатор підтримує сторони як третя особа, 

але при цьому є частиною конфліктуючої системи. Наприклад, внутрісистемним 

медіатором виступає директор з персоналу, який допомагає розв’язати конфлікт між 

двома співробітниками. 

Ноу-хау для комплексних випадків. При класичній та внутрішньосистемній 

медіації передбачається, що конфліктні сторони є відомими, і вони хочуть 

розплутати ситуацію. Але іноді потрібно набагато більше, ніж звичайна медіація. 

Часто сторони не готові до участі у медіації, не знають, що саме є частиною якогось 

спору або не визнають свою частку участі в конфлікті. Медіація в цьому випадку 

                                                 
*
 див. Von Hertel A. Professionelle Konfliktlösung: Führen mit Mediationskompetenz Sachbuch/ A. Von Hertel. – [auflage: 2; 

überarbeitete und aktualisierte]. – Campus Verlag, 2008. – 319 p. – Р. 243-250 

 

див. Von Hertel A. The Mikado Model [Електронний ресурс]/ A. Von Hertel // Corporate Practice. – May /June 2001 

Learning Organization. – P. 48-49. – Режим доступу:http://www.vonhertel.de/bilder/loenglish.pdf 
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здійснюється складно, крізь непорозуміння, прикрості й недовіру. У таких випадках 

медіатори застосовують тверді методи вирішення конфлікту. Робота медіатора в 

такому разі відрізняється від класичних процедур і підходить тільки для цих 

конкретних клієнтів. 

Адвокатське посередництво. Медіатором фактично виступає адвокат або 

адвокати сторін. Адвокат працює в цьому випадку і як юрист, і як посередник. Він 

ставить запитання як медіатор і регулює обговорення спірних питань. Фактично, він 

допомагає своєму клієнтові досягти довгострокової вигоди від взаємодії з 

протилежною стороною конфлікту. Така робота потребує від посередника 

професіоналізму. Такий медіатор-адвокат робить для свого клієнта набагато більше. 

Посередництво в переговорах. У будь-яких переговорів є головна мета. У 

більшості переговорів головна мета – домовитися з партнером. У медіації головна 

мета – також домовитися з партнером. Медіатор може внести в переговори нові ідеї, 

опис процесу зі сторони, а також він може вести переговори з гумором. Медіатор 

помітить і відзначить позиції сторін, їхні інтереси та можливості.  

Osamaru – ставати кращими (у перекладі з японської) (One-Party-

Mediation). Якщо ваш партнер по конфліктуйте не готовий до медіації та бесіди з 

вами, гарним вибором може стати робота над собою з коучером (індивідуальним 

тренером) або медіатором. Зміна свого психологічного настрою теж може стати 

засобом послаблення конфлікту. Робота над конфліктом ведеться без вашого 

партнера по конфлікту. Це допомагає змінити вашу поведінку в конфлікті і як 

наслідок — змінює всю ситуацію. Це може допомогти, якщо інші способи медіації 

застосувати неможливо. 
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Додаток Д 

ПРОЕКТ 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ АДВОКАТА-МЕДІАТОРА 

  

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

1. У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

1) адвокат-медіатор – фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність 

шляхом надання медіативних послуг на підставах та в порядку, що передбачені 

законодавством України та міжнародними актами; 

2) клієнт – фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, 

орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська 

діяльність; 

3) медіація – це процедура під час якої сторони за сприянням медіатора 

намагаються відшукати взаємоприйнятний та взаємовигідний варіант вирішення 

конфлікту (спору про право) шляхом мирних переговорів, які можуть бути 

завершені досягненням угоди; 

4) медіативні послуги (послуги з медіації) – вид адвокатської діяльності з 

надання інформації, консультацій і роз’яснень з питань медіації, забезпечення 

правового супроводу процедури медіації та її завершення, участь в організації та 

проведенні процедури медіації у якості медіатора; 

5) професійна відповідальність адвоката-медіатора – вид юридичної 

відповідальності, який являє собою правовідносини, які виникають між суб’єктом 

уповноваженим накладати стягнення та адвокатом-медіатором, внаслідок 

порушення останнім своїх професійних обов’язків визначених законодавством 

України про адвокатуру та адвокатську діяльність і нормами міжнародних правових 

актів, та полягають у накладенні обов’язку на адвоката-медіатора понести 

несприятливі для себе наслідки; 

6) професійний проступок адвоката-медіатора – суспільно небезпечне, винне, 

протиправне, каране діяння (дія або бездіяльність) вчинене адвокатом-медіатором, 

яке полягає у порушенні, невиконанні чи неналежному виконанні професійних 

обов’язків і за вчинення якого він має понести несприятливі для себе наслідки з 

боку уповноваженого суб’єкта, що виражаються у стягненнях; 

7) сторони – суб’єкти правовідносин, які бажають врегулювати правовий спір 

за допомогою процедури медіації.  

 

Стаття 2. Правова основа діяльності адвоката-медіатора в Україні 

1. Правовою основою діяльності адвоката-медіатора в Україні є Конституція 

України, законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність, інші 

законодавчі акти України, Правила адвокатської етики, ці Правили, міжнародні 

акти. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Стаття 3. Співвідношення Правил поведінки адвоката-медіатор і чинного 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність 
1. Норми цих Правил не відміняють і не замінюють положень чинного 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, а доповнюють і 

конкретизують його. 

 

Стаття 4. Дія Правил поведінки адвоката-медіатор за предметом та колом 

осіб  

1. Дія цих Правил поширюється на такий види адвокатської діяльності як 

надання адвокатом-медіатором медіативних послуг в частині, визначеній 

Правилами. 

2. Дія цих Правил поширюється на всіх адвокатів-медіаторів України, а також 

на адвокатів-медіаторів іноземних держав, які здійснюють адвокатську діяльність 

шляхом надання медіативних послуг в Україні, незалежно від обраних ними форм 

здійснення адвокатської діяльності (індивідуально, у формі адвокатського бюро чи 

адвокатського об’єднання). 

3. Дія цих Правил поширюється також на помічників та стажистів адвокатів, 

працівників адвокатських бюро та об’єднань у частині, яка застосовна до їх 

діяльності. 

 

Стаття 5. Особливості поширення вимог Правил адвокатської етики на 

адвокатів іноземних держав, які здійснюють адвокатську діяльність в Україні 
1. На адвокатів-медіаторів іноземних держав, які здійснюють адвокатську 

діяльність в Україні відповідно до законодавства України про адвокатуру та 

адвокатську діяльність, поширюються вимоги цих Правил, а також вимоги етичних 

та деонтологічних норм, якими керуються адвокати-медіатори в країні їхнього 

походження. 

2. На адвокатів-медіаторів іноземних держав, якщо вони входять до 

Європейського Союзу та/або Європейського співтовариства при здійсненні ними 

адвокатської діяльності або будь-яких професійних контактів в Україні (незалежно 

від їх фізичної присутності при цьому на території України) також поширюється дія 

Європейського кодексу поведінки для медіаторів, Рекомендацій Rec (98) 1 Комітету 

міністрів державам-членам Ради Європи щодо медіації в сімейних справах від 

21.01.1998 p., Рекомендацій Rec (99)19 Комітету міністрів державам-членам Ради 

Європи щодо медіації у кримінальних справах від 15 вересня 1999 р., Рекомендацій 

Rec (2001) 9 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо альтернативного 

судового розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами — 

приватними особами від 05.09.2001 p. та Рекомендацій Rec (2002)10 Комітету 

міністрів державам-членам Ради Європи щодо медіації в цивільних справах від 

18.09.2002 p. (далі - рекомендації Комітету міністрів). 

3. У разі порушення вимог цих Правил, Європейського кодексу поведінки для 

медіаторів та рекомендацій Комітету міністрів, адвокат-медіатор іноземної держави, 

який здійснює адвокатську діяльність шляхом надання медіативних послуг в 
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Україні, може бути притягнений до професійної відповідальності відповідно до 

законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність. 

 

Стаття 6. Поширення Європейського Кодексу поведінки для медіаторів та 

рекомендацій Комітету міністрів на адвокатів-медіаторів України при 

здійсненні ними адвокатської діяльності в інших країнах 
1. При здійсненні адвокатами-медіаторами України адвокатської діяльності 

шляхом надання медіативних послуг в інших країнах, які входять до Європейського 

Союзу та/або Європейського співтовариства на них також поширюватимуться 

положення Європейського кодексу поведінки для медіаторів та рекомендацій 

Комітету міністрів. Порушення вимог Європейського кодексу поведінки для 

медіаторів та рекомендацій Комітету міністрів у такому випадку є професійним 

проступком. 

2. При цьому адвокат-медіатор України також має дотримуватись вимог цих 

Правил. У такому випадку співвідношення і кореляція цих джерел деонтологічних 

стандартів має здійснюватись за принципами, закріпленими міжнародними актами. 

 

Стаття 7. Оплата послуг адвоката-медіатора 

1. Діяльність з проведення процедури медіації здійснюється адвокатом-

медіатором як на платній, так і на безоплатній основі. 

2. Оплата діяльності адвокатом-медіатора з проведення процедури медіації 

здійснюється сторонами в рівних частинах, якщо вони не домовилися про інше. 

 

 

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА-МЕДІАТОРА 

 

Стаття 8. Незалежність адвоката-медіатора 

1. Адвокат-медіатор не вправі надавати послуги з медіації або, якщо він 

розпочав, продовжувати послуги з медіації, без з’ясування попередньо всіх 

обставин, які можуть або могли б вплинути на його незалежність або викликати 

конфлікт інтересів. Обов’язок з’ясування таких обставин є постійною вимогою 

протягом усього процесу медіації.  

2. До таких обставин належать: 

1) наявність особистих чи ділових стосунків з однією із сторін, 

2) наявність прямої або непрямої, фінансової або іншої зацікавленості в 

результатах медіації, 

3) наявність прямої або непрямої, фінансової або іншої залежності від однієї зі 

сторін 

4) попередня діяльність адвоката-медіатора або будь-кого з його 

адвокатського бюро чи об’єднання щодо надання правової допомоги, здійснення 

захисту або представництва однієї зі сторін правового спору. 

3. Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими 

інтересами адвоката-медіатора та його професійними правами і обов’язками перед 

клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під 
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час виконання адвокатом-медіатором його професійних обов’язків, а також на 

вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності шляхом 

надання медіативних послуг. 

4. В разі виникнення обставин, які можуть або могли б вплинути на його 

незалежність або викликати конфлікт інтересів в процесі реалізації процедури 

медіації адвокат-медіатор, має припинити надавати медіативні послуги та розірвати 

угоду щодо проведення процедури медіації. 

 

Стаття 9. Неупередженість адвоката-медіатора 

1. Адвокат-медіатор завжди повинен діяти абсолютно об’єктивно по 

відношенню до кожної зі сторін і прагнути надавати медіативні послуги кожній зі 

сторін однаковим чином, з повагою до процесу медіації. 

 

Стаття 10. Конфіденційність медіації 

1. У разі, коли адвокат-медіатор отримує від однієї зі сторін інформацію, що 

стосується спору, він може розкрити зміст цієї інформації іншій стороні медіації. 

Однак, якщо сторона повідомляє посереднику інформацію із застереженням про 

збереження її конфіденційності, ця інформація не розкривається іншій стороні 

медіації за жодних обставин. 

2. Адвокат-медіатор, якщо сторони не домовилися про інше, повинен 

забезпечити збереження конфіденційність всієї інформації, що має відношення до 

медіації, крім випадків коли оприлюднення або використання конфіденційної 

інформації без згоди сторін за змістом і формою є необхідними для захисту 

публічних або приватних законних інтересів. 

3. Загальні положення щодо обов’язку забезпечення конфіденційності медіації 

не поширюються на такі випадки: 

1) якщо сторони на добровільних засадах домовилися про відмову від 

конфіденційності медіації в письмовій формі (така відмова може стосуватися як 

всієї інформації, яка розкривається під час медіації, так і її частини); 

2) якщо сторони (одна зі сторін) пред’явили вимоги до адвоката-медіатора у 

зв’язку зі здійсненням ним медіативної діяльності (при цьому розголошенню 

підлягає лише та частина інформації, яка необхідна адвокату-медіатору для захисту 

власних прав та інтересів); 

3) якщо адвокату-медіатору під час проведення процедури медіації стало 

відомо про підготовку до вчинення злочину. 

4. Обов’язок зберігати конфіденційну інформацію поширюється на адвоката-

медіатора, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах 

з адвокатом-медіатором, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на 

особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською 

діяльністю. Адвокат-медіатор, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання 

зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до 

конфіденційної інформації або її розголошення. 
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Стаття 11. Дотримання законності 

1. У своїй професійній діяльності адвокат-медіатор зобов’язаний 

використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного надання 

послуг з медіації, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти 

утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. 

2. Адвокат-медіатор не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до 

засобів та методів, які суперечать чинному законодавству, Правилам адвокатської 

етики, цим Правилам, міжнародним актам з питань медіації. 

3. Адвокату-медіатору забороняється погоджуватись на проведення медіації, 

або продовжувати медіації, у випадку коли процедура була розпочата, якщо 

результат, якого бажають клієнти, або засоби його досягнення, на яких клієнти 

наполягають, є протиправними. 

4. У цьому випадку, якщо зазначені обставини не є очевидними, адвокат-

медіатор має надати відповідні роз’яснення клієнтам. Якщо при проведенні медіації 

клієнти наполягають на використанні засобів, котрі є протиправними або виходять 

за межі прав адвоката-медіатора, останній повинен повідомити клієнтів про 

неприпустимість їх застосування та вказати на можливі законні шляхи досягнення 

того самого або подібного результату, якщо такі існують. Якщо і за таких обставин 

не вдається узгодити з клієнтами зміну результату, якого бажають клієнти, або 

засоби його досягнення, адвокат-медіатор зобов’язаний відмовитись від надання 

медіативних послуг. 

5. У своєму приватному житті адвокат-медіатор зобов’язаний дотримуватися 

закону, не вчиняти правопорушень і не сприяти зумисно їх скоєнню іншими 

особами. 

 

Стаття 12. Добровільність медіації 

1. Звернення до медіації та її проведення, а також укладення та виконання 

угоди здійснюються виключно на основі вільного волевиявлення сторін медіації. 

2. Сторони медіації мають право в односторонньому порядку припинити 

процедуру медіації без будь-яких негативних для себе наслідків. 

3. Адвокат-медіатор має право відмовитися від надання медіативних послуг. 

4. Адвокат-медіатор має право вийти з процедури медіації в будь-який 

момент. 

 

Стаття 13. Рівноправність сторін медіації 

1. Сторони мають однаковий обсяг прав та обов’язків. 

2. Одна зі сторін не має переваг по відношенню до іншої сторони, сторони 

мають рівні можливості на вчинення всіх процедурних дій під час медіації. 

 

Стаття 14. Ведення переговорів на основі об’єктивних критеріїв 

1. Під час переговорів сторони, перш за все, мають оперувати об’єктивними 

критеріями, тобто нормами розумності та справедливості, ефективності, науковими 

критеріями, встановленими стандартами, ринковою вартістю, традиціями та 
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звичаями, рішенням суду, нормами моралі тощо, а не погрозами та моральним 

тиском. 

2. Об’єктивні критерії повинні бути незалежним від бажань та волі сторін, а в 

ідеальному випадку, для того щоб укласти угоду, яка задовольнить інтереси усіх 

сторін, вони мають бути законними та практичними 

3. Об’єктивні критерії повинні підходити, принаймні теоретично, для обох 

сторін. 

4. Дотримання умов визначених у частинах 2 і 3 цієї статті у їх сукупності є 

обов’язковим. 

 

Стаття 15. Компетентність та добросовісність адвоката-медіатора 

1. Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків 

адвоката-медіатора, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, 

ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування 

тактики, методів і прийомів медіативної діяльності, ораторського мистецтва. 

2. Адвокат-медіатор має постійно підвищувати свій професійний рівень та 

кваліфікацію. 

3. Адвокат-медіатор повинен забезпечувати обґрунтовано необхідний рівень 

компетентності своїх помічників, стажистів, технічного персоналу та інших осіб, що 

залучаються ним для виконання окремих робіт у зв’язку з наданням послуг з 

медіації. 

 

Стаття 16. Повага до інституту медіації 
1. Всією своєю діяльністю адвокат-медіатор повинен стверджувати повагу до 

інституту медіації, його сутності та громадського призначення, сприяти збереженню 

та підвищенню поваги до нього в суспільстві; 

2. Адвокат-медіатор зобов’язаний  дотримуватися цього принципу у всіх 

сферах своєї діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших; 

3. Адвокат-медіатор не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження 

професійних прав адвокатів-медіаторів, честі, гідності та ділової репутації своїх 

колег, підрив престижу інституту медіації. 

4. При здійсненні професійної діяльності адвокат-медіатор зобов’язаний 

дотримуватись загальноприйнятих норм ділового етикету, в тому числі щодо 

зовнішнього вигляду. 

 

РОЗДІЛ III. ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА-МЕДІАТОРА 

 

Стаття 17. Загальні умови професійної відповідальності адвоката-

медіатора 

1. Адвоката-медіатора може бути притягнуто до професійної відповідальності 

з підстав та у порядку передбаченому Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та цими Правилами. 

2. Провадження стосовно притягнення адвоката-медіатора до професійної 

відповідальності здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 
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за адресою робочого місця адвоката-медіатора, зазначеною в Єдиному реєстрі 

адвокатів України. 

3. Щодо відносин професійної відповідальності адвокатів-медіаторів діє 

презумпція невинуватості. 

4. Адвокат-медіатор несе особисту відповідальність за порушення Правил 

поведінки адвоката-медіатора. 

 

Стаття 18. Підстави для притягнення адвоката-медіатора до професійної 

відповідальності 

1. Підставою для притягнення адвоката-медіатора до професійної 

відповідальності є вчинення ним професійного проступку. 

2. Професійним проступком адвоката-медіатора є: 

1) порушення принципу конфіденційності медіації або вчинення дій, що 

призвели до його порушення, крім випадків коли оприлюднення або використання 

конфіденційної інформації без згоди клієнтів за змістом і формою є необхідними 

для захисту публічних або приватних законних інтересів;  

2) порушення вимог нейтральності та неупередженості медіатора під час 

надання послуг з медіації;  

3) порушення правил поведінки медіатора;  

4) невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медіатора;  

5) порушення інших обов’язків медіатора, передбачених законом та 

міжнародними нормативно-правовими актами; 

6) порушення вимог несумісності; 

7) порушення присяги адвоката України; 

8) порушення правил адвокатської етики; 

9) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її 

розголошення; 

10) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 

11) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 

12) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. 

3. Не є підставою для притягнення адвоката-медіатора до професійної 

відповідальності невдале завершення процедури медіації, якщо воно відбулося не з 

його вини. 

 

Стаття 19. Види стягнень 

1. За вчинення професійного проступку до адвоката-медіатора може бути 

застосовано одне з таких стягнень:  

1) попередження;  

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного 

місяця до одного року у разі:  

- повторного протягом року вчинення професійного проступку;  

- порушення адвокатом-медіатором вимог щодо несумісності;  

- систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської 

етики, в тому числі і правил поведінки медіатора);  
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3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (для 

адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України) у 

разі:  

- порушення присяги адвоката;  

- розголошення адвокатом-медіатором відомостей, що становлять адвокатську 

таємницю, в тому числі і розголошення конфіденційної інформації, яка стала відома 

у зв’язку із проведенням процедури медіації, використання їх у своїх інтересах або в 

інтересах третіх осіб;  

- заподіяння протиправними діями адвоката-медіатора, пов’язаними із 

здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода 

встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили;  

- систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської 

етики, в тому числі і правил поведінки медіатора, що підриває авторитет адвокатури 

України. 

 

Стаття 20. Відповідальність адвоката-медіатора за порушення Правил 

поведінки адвоката-медіатора помічником, стажистом адвоката або членом 

технічного персоналу 

1. Адвокат-медіатор може бути притягнутий до професійної відповідальності 

за порушення Правил поведінки адвоката-медіатора його помічником, стажистом 

або членом технічного персоналу якщо адвокат-медіатор: 

1). не забезпечив ознайомлення свого помічника, стажиста або члена 

технічного персоналу з цими Правилами; 

2). не здійснював належного контролю за діями помічника, стажиста або члена 

технічного персоналу, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, 

передбаченим договором між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги; 

3). своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв 

порушенню помічником, стажистом або членом технічного персоналу Правил 

поведінки адвоката-медіатора. 

 

Стаття 21. Відповідальність керівників адвокатських бюро, адвокатських 

об’єднань за незабезпечення умов для дотримання Правил адвокатської етики 
1. Адвокат-медіатор, який є керівником адвокатського бюро чи адвокатського 

об’єднання (адвокати - члени колегіального керівного органу адвокатського 

об’єднання), може(уть) бути притягнутий(ті) до професійної відповідальності за 

невиконання вимог положень цих Правил, а також за прийняття ним (ними) рішень, 

які тягнуть порушення Правил поведінки адвоката-медіатора. 
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Додаток Е 

 

А Н К Е Т А 

(для адвокатів) 

 

1. Чи використовували Ви медіацію у своїй діяльності?  

o Так – 168 адвокатів (67,2% опитаних) 

o Ні – 82 адвокати (32,8% опитаних) 

Якщо «ТАК», то в яких категоріях справ?___________________________________ 

     Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

2. Чи є необхідним запровадження інституту медіації в Україні? 

o Так, оскільки медіація є дієвим, ефективним та прогресивним способом 

вирішення правових спорів – 250 адвокатів (100% опитаних) 

o Ні, оскільки нині в Україні існує достатньо засобів захисту прав, свобод та 

законних інтересів осіб – 0 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

3. Чи погоджуєтесь Ви з тим, щоб виконання адвокатом ролі медіатора було визнано 

самостійним видом адвокатської діяльності? 

o Погоджуюсь, виконання ролі медіатора не суперечить суті адвокатської 

діяльності, це прогресивне починання і адвокатура повинна відповідати сучасним 

тенденціям – 207 адвокатів (82,8% опитаних) 

o Не погоджуюсь, діяльність медіатора не повинна відноситись до видів 

адвокатської діяльності – 43 адвокати (17,2% опитаних) 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

4. Чи є потенціал для адвокатів у виконанні ролі медіатора (за умови дотримання 

відповідних правил)? 

o Є, і адвокатам слід скласти основу корпусу професійних медіаторів – 125 

адвокатів (50% опитаних) 

o Є, і адвокати поряд з представниками інших професій повинні зайняти дану нішу 

– 113 адвокатів (45,2% опитаних) 

o Немає, я не вбачаю такого потенціалу – 12 адвокатів (4,8% опитаних) 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

5. Чи допускаєте Ви свою спеціалізацію в якості адвоката-медіатора в майбутньому? 

o Так, допускаю – 169 адвокатів (67,6% опитаних) 

o Ні, не допускаю – 0   

o Важко відповісти – 81 адвокат (32,4% опитаних) 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 



238 

 

6. На Вашу думку, чи здатні адвокати сторін зробити істотний вплив на мирне 

врегулювання спору, в тому числі шляхом медіації? 

o Так,  вважаю – 243 адвокати (97,2% опитаних) 

o Маю сумнів в тому, що роль адвокатів у врегулюванні спорів може бути значною 

– 7 адвокатів (2,8% опитаних) 

o Не вважаю – 0  

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

7. Чи вважаєте Ви, що адвокати підозрюваного (обвинуваченого) і потерпілого можуть 

виконувати важливу роль в їх примирення і ефективно сприяти врегулюванню 

кримінально-правового конфлікту? 

o Так, вважаю – 232 адвокати (92,8% опитаних) 

o Маю сумнів в тому, що роль адвокатів підозрюваного (обвинуваченого) і 

потерпілого в їх примиренні може бути значною – 18 адвокатів (7,2% 

опитаних) 

o Ні, не вважаю – 0 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

8. На Вашу думку, яка з поміж запропонованих моделей медіації може 

використовуватися в Україні? 

o Розв’язання спору між сторонами безпосередньо суддею, за умов, передбачених 

національним процесуальним законодавством – 36 адвокатів (14,4% опитаних) 

o Розв’язання спору між сторонами незалежною, третьою стороною (зовнішнім 

медіатором), який у досудовому порядку намагається допомогти сторонам дійти 

згоди – 101 адвокат (40,4% опитаних) 

o Обидві моделі повинні існувати паралельно – 113 адвокатів (45,2% опитаних) 

o Потреби у застосуванні медіації в Україні немає – 0 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

9. Як Ви вважаєте, медіація в Україні повинна: 

o Застосовуватись на підставі взаємної згоди сторін – 181 адвокат (72,4% 

опитаних) 

o Проводитись в імперативному порядку на підставі припису закону, за 

постановою суду або іншого уповноваженого органу – 69 адвокатів (27,6 % 

опитаних) 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

10. У яких категоріях справ доцільно використовувати медіацію? 

o В усіх категоріях цивільних справ – 156 адвокатів  (62,4% опитаних) 

o В окремих категоріях цивільних справ – 75 адвокатів (30% опитаних) 

В яких саме?_____________________ 

o В адміністративних справах – 71 адвокат (28,4% опитаних) 
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o У кримінальних справах – 71 адвокат (28,4% опитаних) 

o В окремих категоріях кримінальних справ – 106 адвокатів (42,4% опитаних)  

В яких саме?_____________________ 

o У господарських справах – 138 адвокатів  (55,2% опитаних) 

o Власний варіант відповіді __________________________________________ 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) – 617 відповідей 

 

11. Що повинно бути пріоритетною метою запровадження процедури медіації? 

o Зниження навантаження на судову систему – 31 адвокат (12,4% опитаних) 

o Досягнення результату, що влаштовує обидві сторони, збереження 

взаємовідносин між сторонами, економія часу і грошей сторін – 99 адвокатів 

(39,6% опитаних) 

o Обидві мети є рівноцінними – 120 адвокатів (48% опитаних) 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

12. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що адвокатура може і повинна зайняти одне з провідних 

місць у сфері альтернативного врегулювання спорів, зокрема медіації? 

o У цілому погоджуюсь – 238 адвокатів (95,2 % опитаних) 

o Не погоджуюсь – 12 адвокатів (4,8% опитаних) 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

13. Який загальний стаж здійснення Вами адвокатської діяльності? 

o До 5 років – 81 адвокат (32,4% опитаних) 

o Від 5 до 10 років – 106 адвокатів (42,4% опитаних) 

o Від 10 до 20 років – 50 адвокатів (20% опитаних) 

o Від 20 до 30 років – 13 адвокатів (5,2 % опитаних) 

o Більше 30 років – 0 

Всього: 250 адвокатів (100% опитаних) 

 

 

Щиро дякую за Вашу участь в опитуванні ! 
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Результати проведеного анкетування адвокатів у схемах 

 

ЧИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ ВИ МЕДІАЦІЮ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ? 

 

 

ЧИ Є НЕОБХІДНИМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В 

УКРАЇНІ? 

 

 

 

67,2% 

Так 

Ні 

100% 

0% 

Так, оскільки медіація є 

дієвим, ефективним та 

прогресивним способом 

вирішення правових 

спорів 

Ні, оскільки нині в 

Україні існує достатньо 

засобів захисту прав, 

свобод та законних 

інтересів осіб  



241 

 

ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИ З ТИМ, ЩОБ ВИКОНАННЯ АДВОКАТОМ РОЛІ 

МЕДІАТОРА БУЛО ВИЗНАНО САМОСТІЙНИМ ВИДОМ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ? 

 

 

ЧИ Є ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ АДВОКАТІВ У ВИКОНАННІ РОЛІ МЕДІАТОРА (ЗА 

УМОВИ ДОТРИМАННЯ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ)? 

 

 

 

82,8% 

17,2% 

Погоджуюсь, що виконання 

ролі медіатора не суперечить 

суті адвокатської діяльності, 

це прогресивне починання і 

адвокатура повинна 

відповідати сучасним 

тенденціям 

Не погоджуюсь, діяльність 

медіатора не повинна 

відноситись до видів 

адвокатської діяльності  

50% 

45,2% 

4,8% 

 

Є, і адвокатам слід скласти 

основу корпусу професійних 

медіаторів 

Є, і адвокати поряд з 

представниками інших 

професій повинні зайняти 

дану нішу 

Немає, я не вбачаю такого 

потенціалу 
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ЧИ ДОПУСКАЄТЕ ВИ СВОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ В ЯКОСТІ АДВОКАТА-

МЕДІАТОРА В МАЙБУТНЬОМУ? 

 

 

НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ЗДАТНІ АДВОКАТИ СТОРІН ЗРОБИТИ ІСТОТНИЙ 

ВПЛИВ НА МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ 

МЕДІАЦІЇ? 

 

 

 

67,6% 

32,4% 

Так, допускаю  

Важко відповісти 

97,2% 

2,8% 

Так,  вважаю  

Маю сумнів в тому, що 

роль адвокатів у 

врегулюванні спорів 

може бути значною 
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ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ, ЩО АДВОКАТИ ПІДОЗРЮВАНОГО 

(ОБВИНУВАЧЕНОГО) І ПОТЕРПІЛОГО МОЖУТЬ ВИКОНУВАТИ 

ВАЖЛИВУ РОЛЬ В ЇХ ПРИМИРЕННІ ТА ЕФЕКТИВНО СПРИЯТИ 

ВРЕГУЛЮВАННЮ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ? 

 

 

НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКА З ПОМІЖ ЗАПРОПОНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ 

МЕДІАЦІЇ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ В УКРАЇНІ? 

 

 

 

92,8% 

7,2% 

Так, вважаю  

Маю сумнів в тому, що роль 

адвокатів підозрюваного 

(обвинуваченого) і потерпілого 

в їх примирення може бути 

значною 

14,4% 

40,4% 

45,2% 
Розв’язання спору між сторонами 

безпосередньо суддею, за умов, 

передбачених національним 

процесуальним законодавством 

Розв’язання спору між сторонами 

незалежною, третьою стороною 

(зовнішнім медіатором), який у 

досудовому порядку намагається 

допомогти сторонам дійти згоди  

Обидві моделі повинні існувати 

паралельно 
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ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ ПОВИННА: 

 

 

У ЯКИХ КАТЕГОРІЯХ СПРАВ ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ 

МЕДІАЦІЮ? 

 

 

 

 

 

72,4% 

27,6% 

Застосовуватись на 

підставі взаємної згоди 

сторін  

Проводитись в 

імперативному порядку на 

підставі припису закону, за 

постановою суду або 

іншого уповноваженого 

органу 

62,4% 

30% 

28,4% 28,4% 

42,4% 

55,2% 

В усіх категоріях цивільних 

справ  

В окремих категоріях 

цивільних справ 

В адміністративних справа 

У кримінальних справах 

В окремих категоріях 

кримінальних справ 

У господарських справах  
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ЩО ПОВИННО БУТИ ПРІОРИТЕТНОЮ МЕТОЮ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ? 

 

 

ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИ З ТИМ, ЩО АДВОКАТУРА МОЖЕ І ПОВИННА 

ЗАЙНЯТИ ОДНЕ З ПРОВІДНИХ МІСЦЬ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, ЗОКРЕМА МЕДІАЦІЇ? 

 

 

 

12,4% 
39,6% 

48% 

Зниження навантаження на 

судову систему 

Досягнення результату, що 

влаштовує обидві сторони, 

збереження взаємовідносин 

між сторонами, економія часу 

і грошей сторін 

Обидві мети є рівноцінними 

95,2% 

4,8% 

У цілому погоджуюсь  

Не погоджуюсь 
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ЯКИЙ ЗАГАЛЬНИЙ СТАЖ ЗДІЙСНЕННЯ ВАМИ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ? 

 

 

  

32,4% 

42,4% 

20% 

5,2% 

До 5 років  

Від 5 до 10 років  

Від 10 до 20 років  

Від 20 до 30 років 


