
 
 

 

 

Проєкт Закону «Про медіацію» № 3504  

(дата реєстрації 19.05.2020) 

 

 

Суб’єкт законодавчої ініціативи: 

Кабінет Міністрів України 

 

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 добровільної, 

позасудової конфіденційної, структурованої процедури, під час якої сторони за допомогою 

медіатора (медіаторів) намагаються врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів; з 

врахуванням принципів незалежності, нейтральності та неупередженості медіатора, 

самовизначеності та рівності прав сторін медіації. Забезпечить можливістю обирати досудові 

і позасудові способи для мирного вирішення конфліктів (спорів) при збереженні права 

звертатись до суду для їх вирішення. 
 

 

2. Основні положення законопроєкту. 

 

Законопроєкт дає нові визначення для нормативно-правової бази національного 

законодавства, а саме: медіатор, медіація, медіацій на угода, договір про проведення медіації, 

сторони, учасники та правила медіації. Також Проєкт закріплює правовий статус медіатора, 

сферу застосування медіації та порядок проведення медіації. 

 

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

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

 

Частина 1 статті 2 Законопроєкту визначає, що медіація може застосовуватися у будь-

яких конфліктах (спорах), які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, 

адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання 

угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах 

суспільних відносин. 

 



 

 

 

 

Обмеження щодо застосування медіації визначені лише частиною 4 статті 2: «Медіація 

не застосовується у спорах (конфліктах), якщо такі спори (конфлікти) впливають чи можуть 

вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі у медіації, та в інших 

випадках, передбачених законом.». 

Проте сфера застосування медіації в Законопроєкті не містить обмежень щодо 

медіаційних процедур у справах, пов’язаних з домашнім насильством.  

В більшості випадків потерпілими від домашнього насильства є жінки. Потерпілі в 

наслідок домашнього насильства не можуть шляхом медіації – переговорів, пошуку 

компромісів та домовленостей врегульовувати ситуацію домашнього 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 не рівні умови захисту прав та інтересів потерпілих сторін, 

погіршуючи їх становище та перспективу відновлення порушених прав.  

 

4. Відповідність Конституції України. 

 

Конституція України безпосередньо не містить положень щодо інституту медіації, але 

Законопроєкт «Про медіацію» не суперечить нормам Основного Закону.  

Зокрема частина 2 статті 55 Конституції гарантує кожному право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 

посягань.  

Частина 3 статті 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 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, 

і необхідності ефективних дій з боку держави. Суд проголосив, що нездатність держави 

захистити жінок від домашнього насильства порушує їх право на рівний захист перед законом,  
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та створює дискримінацію жінок навіть за відсутності наміру такої дискримінації. 

Недопустима пасивність держави в реакції на випадки домашнього насильства, шляхом 

законодавчого закріплення можливості вирішення таких справ процедурою медіації. 

 

6. Висновок 

 

Законопроект може мати гендерно-чутливий характер у випадку внесення змін в частині 

визначення обмежень сфери застосування медіації, - 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 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 Законі України «Про виконавче провадження» в перелік підстав 

зупинення виконавчого провадження - «початок процедури медіації на підставі заяви обох 

сторін провадження». 

 

  

 

 


