
 
 

 

 

Проєкт Закону «Про медіацію» (альтернативний) 

№3504-1 (дата реєстрації 04.06.2020) 

 

 

Суб’єкт законодавчої ініціативи: 

Народні депутати України 

Клочко Андрій Андрійович (IX скликання) 

Плачкова Тетяна Михайлівна (IX скликання) 

Качура Олександр Анатолійович (IX скликання) 

Куницький Олександр Олегович (IX скликання) 

Кубів Степан Іванович (IX скликання) 

Бондар Віктор Васильович (IX скликання) 

 

Висновок:  

Прийняттю не підлягає з підстав,  

що створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб  

 

1. Опис законопроекту 

 

Законопроєкт визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової 

процедури врегулювання конфлікту (спору); пропонує забезпечення зменшення 

навантаження на судову систему, в результаті чого має скоротитися тривалість вирішення 

конфліктів (спорів), а також можливість задоволення інтересів обох (усіх) сторін. 

 

2. Основні положення законопроекту 

 

Вперше на законодавчому рівні закріплюються такі дефініції як «медіація», «медіатор», 

«медіаційна угода», «сторони та учасники медіації», також визначається сфера 

застосування медіації, принципи та порядок проведення; статус медіатора, набуття права 

на заняття медіацією, дисциплінарна відповідальність медіатора, самоврядування 

медіаторів в Україні. 

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків 

 Сфера застосування медіації в Законопроєкті не містить обмежень щодо 

медіаційних процедур у справах, пов’язаних з домашнім насильством. В більшості випадків  
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потерпілими від домашнього насильства є жінки. Потерпілі в наслідок домашнього 

насильства не можуть шляхом медіації – пошуку компромісу та домовленостей 

врегульовувати ту конфліктну ситуацію, яка виникла саме в наслідок насильства. Медіація 

та справи пов’язані з домашнім насильством є несумісними (детальніше – за матеріалами 

Аналітичного центру Юрфем «Медіація в справах щодо домашнього насильства в контексті 

Законів «Про медіацію» № 3504 від 19.05.2020 та № 3504-1 від 04.06.2020».). 

 Відсутність в Законопроєкті обмежень сфери застосування медіації – у справах 

щодо домашнього насильства ставить у нерівні умови захисту прав та інтересів потерпілих 

сторін, погіршуючи їх становище та перспективу відновлення порушених прав.  

 

4. Відповідність Конституції України. 

 

Законопроект «Про медіацію» відповідає Конституції України.  

Зокрема ч.2 ст.55 Конституції гарантує кожному право будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.  

Ч.3 ст.124 Конституції передбачає, що законом може бути визначений обов’язковий 

досудовий порядок урегулювання спору.  

 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

 

Законопроєкт «Про медіацію» № 3504-1 суперечить Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами, зокрема частині 1 статті 48, яка проголошує необхідність законодавчих або інших 

заходів для заборони на обов’язкові альтернативні процеси з вирішення спорів, у тому числі 

посередництво та примирення, стосовно всіх форм насильства, які підпадають під сферу 

застосування Конвенції. 

Медіація у справах щодо домашнього насильства не є дієвим механізмом захисту 

потерпілої та унеможливлення загрози повторного насильства.  

Держава повинна вживати заходи та реагувати на випадки вчинення насильства, 

включаючи примус, і притягувати винних осіб до відповідальності, забезпечуючи 

потерпілим та суспільству неможливість повторних насильницьких дій. 

У рішенні Європейського Суду по справі «Опуз проти Туреччини»(Opuz v. Turkey, no. 

33401/02, 09.06.2009) наголошено на відповідальності, з якою держави повинні вживати 

заходи з метою протидії порушенню прав людини, шляхом вчинення домашнього 

насильства,інеобхідності ефективних дій з боку держави. Суд проголосив, що нездатність 

держави захистити жінок від домашнього насильства порушує їх право на рівний захист 

перед законом, та створює дискримінацію жінок навіть за відсутності наміру такої 

дискримінації. Недопустима пасивність держави в реакції на випадки домашнього 

насильства, шляхом законодавчого закріпленняможливості вирішення таких справ 

процедурою медіації. 

 

 

 

 

http://jurfem.com.ua/mediatsiya-v-spravah-shcodo-domashnyogo-nasylstva/
http://jurfem.com.ua/mediatsiya-v-spravah-shcodo-domashnyogo-nasylstva/


 

 

 

 

6. Висновок 

 

Законопроект може мати гендерно-нейтральний характер у випадку внесення змін в 

частині визначення обмежень сфери застосування медіацїі, - у справах щодо сімейного 

насильства. В запропонованій редакції Проєкт Закону прийняттю не підлягає, з підстав, що 

створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб. 

 

7. Рекомендації 

 

В Проєкті Закону «Про медіацію» № 3504-1 в частині 1 статті 3 обмежити сферу 

застосування медіації, а саме – щодо справ, які виникають між потерпілою стороною і 

порушником внаслідок скоєння домашнього насильства. 

 

Так як частиною 2 статті 3 Проєкту передбачена можливість проведення медіації під час 

виконання рішення суду, то необхідно Прикінцевими та перехідними положеннями 

Преєкту внести доповнення в Закон України «Про виконавче провадження» в перелік 

підстав зупинення виконавчого провадження - «початок процедури медіації на підставі 

заяви обох сторін виконавчого провадження». 

 

  

 

 


