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ПОСЕРЕДНИК – КЛЮЧОВА ЛАНКА ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ

Стаття присвячена загальному огляду статусу та ролі
медіатора під час вирішення спорів. Окрему увагу зосереджено
на можливості та перевагах передачі функцій медіатора адво-
катам і нотаріусам. В статті наводяться дослідження вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Автор обґрунтовує необхідність
прийняття нормативно-правового акта, для врегулювання су-
спільних відносин щодо застосування медіації.
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The article is devoted to the general view of mediator’s role in
dispute resolving. There emphasized on the possibilities and
advantages of transferring the mediator’s functions to lawyers and
notaries. There presented in the article the studies of national and
foreign scientists. The author proves the necessity of the legal act to
be adopted, which will regulate the social mediation relations.
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Недержавні способи розв’язання спорів у більшості випадках
дозволяють швидко та конфіденційно знайти взаємовигідне ви-
рішення. Як відомо, конфлікти можуть спричиняти негативні на-
слідки. А під час сімейних, цивільних, господарських спорів так-
тика протистояння сторін заважає знайти мирних вихід. Одним із
альтернативних способів вирішення спорів є медіація, це позасу-
дова процедура добровільного врегулювання спору, в якій медіа-
тор або декілька медіаторів, за допомогою комунікативних тех-
нік, не володіючи правом прийняття обов’язкового рішення,
сприяє сторонам в ефективному проведенні переговорів і допо-
магає їм створити рішення, яке б задовольняло їх інтереси. Учас-
никами медіації є сторони спору, їх представники та/ або законні
представники, медіатор (медіатори).

Застосування медіації починає активно розвиватися в Україні.
Сьогодні деякі українські юридичні та адвокатські компанії уже
надають послуги з медіації. Український центр медіації, започат-
кований при Києво-Могилянській Бізнес Школі, проводить на-
вчання з медіації. У 2014 р., з метою надання допомоги бізнесу
київського регіону у вирішенні спорів шляхом застосування про-
ведення процедури медіації, при Київській Торгово-промисловій
палаті було створено Центр медіації. Медіатор або посередник є
обов’язковим учасником процесу медіації. Все частіше питання
щодо статусу та ролі медіатора досліджується зарубіжними та ві-
тчизняними науковцями. Під час написання даної статті викорис-
товувалися праці таких вчених: А. В. Юдіна, Л. В. Мамчур, Ж. В.
Мішиної, Ю. П. Ільїна, М. М. Дякович, С. М. Кулак, О. Неліна
тощо.

Метою статті є розгляд статусу та ролі медіатора під час ви-
рішення спору та можливості передачі функцій медіатора адвока-
там і нотаріусам. Для досягнення зазначеної мети було поставле-
но такі завдання: проаналізувати роль медіатора під час
вирішення спору; визначити його права та обов’язки, як учасника
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процесу; шляхом дослідження іноземного досвіду, виділити два
методи врегулювання вимог до статусу медіатора; розглянувши
положення останніх законопроектів щодо статусу медіатора, за-
пропонувати свої обґрунтовані доповнення; розкрити необхід-
ність залучення адвоката в якості професійного посередника та
проаналізувавши правовий статус нотаріуса, довести, що нотарі-
ат має спільні риси з медіацією.

Медіатор – незалежна, нейтральна фізична особа, яку залуча-
ють сторони в якості посередника, для проведення процесу меді-
ації, з метою допомогти їм прийняти рішення по суті спору. Для
вирішення складного конфлікту може бути залучено декілька ме-
діаторів.

Виділяють певні ролі медіаторів у веденні процесу. Медіатор
як «голова» (chairman): він тільки регулює процедуру і не має ні-
якого впливу на зміст медіації. Медіатор як «формувальник»
(enunciator): своєю участю він розширює інформаційну та аргу-
ментаційну базу учасників, використовуючи свої професійні
знання і навики. Медіатор як «суфлер» (prompter): він намагаєть-
ся не тільки спрямовувати процес, але і координувати його зміст.
Медіатор як «оцінювач» (evaluator): тут він діє, наприклад, як
«агент реальності», розкриваючи нереалістичні очікування сто-
рін, даючи свою оцінку ситуації. Медіатор як «лідер» (leader):
посередник вносить свої пропозиції щодо вирішення питання [1].

Розглядаючи роль медіатора під час вирішення спору у середи-
ні підприємства Л. В. Мамчур зазначає, що медіатор може бути як
сторонньою особою, так і спеціально уповноваженим службовцем
компанії, який визначає можливості для застосування процедур
медіації у конкретному конфлікті і у необхідних випадках може
підбирати кандидатуру стороннього медіатора або виступати у цій
ролі сам. Хоча компанія несе додаткові витрати на запровадження
такої посади, проте врегулювання спорів відбувається на більш
ранній стадії, що забезпечує відновлення нормальних стосунків у
колективі, а робота компанії стає ефективнішою [2, с. 459].

На нашу думку, роль медіатора полягає саме в сприянні сто-
ронам розв’язати спір. До обов’язків посередника належить: ор-
ганізація належної процедури медіації, перевірка повноважень
представників сторін, вивчення позицій сторін, врегулювання і
налагодження переговорів, сприяння в досягненні сторонами по-
ставлених задач, оформлення результатів медіації, відмовитись
від медіації у разі незаконної поведінки сторін чи їх представни-
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ків. Медіатор має право: отримувати оплату за свої послуги, від-
мовитися від проведення медіації з етичних мотивів, отримувати
необхідні для забезпечення процесу документи та інформацію.
Він не має повноважень давати сторонам поради щодо врегулю-
вання спору. Посередник керує процесом, як експерт, що не при-
ймає нічию сторону. Крім того, медіатор є гарантом конфіден-
ційного процесу. Він не має права розкривати інформацію,
отриману в процесі медіації або від сторони в ході приватної зу-
стрічі, без згоди на те сторін чи сторони.

А. В. Юдін досліджуючи досвід іноземних держав, робить ви-
сновок, що особа, яка може бути медіатором, повинна мати повну
цивільну дієздатність, не мати судимості, мати вищу освіту,
пройти курс навчання з медіації та отримати відповідний доку-
мент, що його підтверджує. Статус медіатора може визначатися
на законодавчому рівні або в деонтологічних нормах професійної
практики [3, с. 1311].

Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня
2007 р. в Страсбурзі були розроблені рекомендації по підготовці
медіаторів. Державам-членам та іншим зацікавленим суб’єктам
необхідно забезпечити належну підготовку посередників, створи-
ти навчальні програми та стандарти, загальні критерії для акре-
дитації посередників та компаній, що надають такі послуги. Під-
готовка спеціалістів повинна супроводжуватись контролем та
безперервним професійним розвитком [4].

Згідно Директиви 2008/52/ЄС Європейського парламенту та
Ради від 21 травня 2008 р. «Про деякі аспекти медіації у цивіль-
них на господарських правовідносинах», з метою забезпечити
необхідну взаємну довіру відносно конфіденційності, впливу на
строк позовної давності та визнання і забезпечення виконання
домовленостей, досягнутих в результаті медіації, держави-
члени будь-якими доречними на їх думку засобами мають за-
охочувати професійну підготовку медіаторів та впровадження
ефективних механізмів контролю якості стосовно надання по-
слуг медіації[5].

На думку А. А. Галієвої, з професійної точки зору медіатор
повинен знати закони, хоча йому не обов’язково бути професій-
ним юристом. У нього мають бути основні навички психолога.
Нарешті, він повинен добре знати ту сферу суспільно-
економічної діяльності або життєву ситуацію, в якій намагається
допомогти знайти рішення [6, c. 95].



Правове регулювання економіки. 2014. № 14

330

Досліджуючи іноземний досвід виділяємо два методи врегу-
лювання вимог до статусу медіатора: законодавчий та саморегу-
люючий.

Згідно законодавчого способу в нормативно-правових актах
країн встановлюються вимоги до медіаторів, порядок акредитації
їх діяльності, організація ведення реєстру медіаторів, який у бі-
льшості випадках діє при Міністерствах юстиції або судових ор-
ганах. До даної групи правового врегулювання можемо віднести
Німеччину, Австрію, Польщу, Іспанію, Італію, Бельгію.

В Цивільному процесуальному кодексі Польщі передбачено,
що посередником може бути фізична особа, з повною цивільною
дієздатністю; посередник не може бути суддею, це не відносить-
ся до суддів у відставці[7]. Реєстр медіаторів ведеться при судах.
Варто наголосити, що в Польщі діють стандарти для підготовки
медіаторів. Особи, які надають послуги з професійної підготовки
посередників, повинні відповідати таким критеріям: ступінь ви-
щої освіти: магістр або еквівалент, не менше двох років досвіду
роботи посередником, практичний досвід роботи викладачем,
знання і дотримання принципів професійної етики медіатора,
знання чинного законодавства у сфері медіації, знання і прийнят-
тя стандартів поведінки посередника. Програма навчання не по-
винна бути меншою ніж 40 годин [8].

Для саморегулюючих методів характерним є об’єднання меді-
аторів в організації, спілки, об’єднання, які користуючись уза-
гальненням практики, розробляють кодекси етики медіаторів,
правила проведення медіації, стандарти професійної підготовки.
Яскраво даний метод врегулювання представлений у Великій
Британії, де на законодавчому рівні не встановлено вимог до ме-
діаторів, але існує досить багато курсів підготовки спеціалістів.
Більшість медіаторів та об’єднань медіаторів є членами Цивіль-
ної медіаційної ради, яка є приватною установою, де досліджу-
ють медіацію, як правове явище, публікують стандарти для тре-
нінгових програм. Ця організація є прикладом необов’язкового,
добровільного врегулювання вимог до статусу медіатора.

На розгляді Верховної Ради України перебувало декілька прое-
ктів Закону України «Про медіацію». В проекті № 2425а-1 від 03
липня 2013 р., виділено медіатора (медіатором може бути фізична
особа, яка досягла вісімнадцяти років та пройшла професійну під-
готовку за напрямом «медіація» в навчальному закладі або органі-
зації в Україні або за її межами) та уповноваженого медіатора
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(уповноваженим медіатором може бути фізична особа у віці не
менше двадцяти п’яти років, яка має повну вищу освіту та пройш-
ла професійну підготовку за напрямом «медіація», атестована Ра-
дою медіаторів України та внесена до Національного реєстру упо-
вноважених медіаторів, що засвідчується свідоцтвом встановлено-
го зразка) [9]. Згідно проекту Закону України «Про медіацію» ре-
єстр. № 2425а від 26 червня 2013 р., медіатором може бути фізич-
на особа, яка досягла двадцяти одного року та пройшла спеціальну
підготовку за напрямом «медіація» в Україні або за її межами [10].
Відповідно до Висновку Головного науково-експертного управ-
ління від 10 лютого 2014 р., суспільні відносини щодо медіації в
проекті № 2425а-1 від 03 липня 2013 р. врегульовуються більш по-
вно. Разом з тим при його доопрацюванні до другого читання мо-
жуть бути використані окремі положення проекту № 2425а [11].

На нашу думку, необхідно на законодавчому рівні додатково
закріпити обов’язкову участь саме уповноваженого медіатора в
медіації сторонами, якої є суб’єкти господарювання. Оформлення
відносин між юридичними особами чи фізичними особами – під-
приємцями потребує дотримання процесуального порядку, а
участь кваліфікованого посередника забезпечить законність про-
цедури. Доцільно передбачити наявність вищої юридичної освіти
для уповноваженого медіатора, тому що посередник повинен на-
давати і правову оцінку спору. Також необхідно обмежити коло
осіб які можуть стати медіатором, а саме: державних службовців,
працівників судових органів, посадових осіб прокуратури тощо.

Ми вважаємо, при Міністерстві юстиції України повинен дія-
ти уповноважений орган у справах по медіації або альтернатив-
них способах вирішення спорів, який би контролював діяльність
навчальних закладів та організацій, які здійснюють підготовку
медіаторів в Україні. Доцільно при даному органі створити єди-
ний реєстр медіаторів та їх об’єднань, включивши туди інформа-
цію про спеціалізацію медіаторів, який повинен діяти у загаль-
ному доступі, як Єдиний державний реєстр юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.

В літературі існують різні точки зору щодо можливості переда-
чі функцій медіатора адвокатам. Медіатор повинен бути незалеж-
ною особою, але адвокатська діяльність, у більшості випадках,
пов’язана із представництвом однієї із сторін спору. З іншої точки
зору, адвокат є спеціалістом з правових питань, має стаж роботи в
галузі права, склав кваліфікаційний іспит, пройшов стажування, це
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є гарантією того, що процес медіації буде організовано на профе-
сійному рівні. Якщо сторони спору ніколи не були клієнтами ад-
воката, то така особа може бути неупередженим медіатором.

А. М. Панасюк вважає, що виконання адвокатом ролі медіато-
ра при врегулюванні юридичних суперечок може стати принци-
пово новим і дуже перспективним самостійним видом адвокатсь-
кої діяльності. Адвокат може брати участь у врегулюванні
юридичних суперечок за допомогою медіації, діючи в якості: а)
консультанта однієї із сторін спору, який надає допомогу з вре-
гулювання розбіжностей, що виникли; б) представника однієї зі
сторін спору при підготовці та проведенні медіації; в) нейтраль-
ного посередника (медіатора), сприяючого сторонам у прими-
ренні і досягнення угоди про врегулювання спору [12, с. 11].

Ж. В. Мішина досліджуючи іноземну практику, відзначає, що
у відповідності до німецького закону про адвокатуру, адвокати
виконують не тільки функцію представників сторін, але й нада-
ють юридичну допомогу. Адвокат може виступати в якості меді-
атора, реалізуючи свої функції з надання юридичної допомоги,
однак ця діяльність несумісна з представництвом інтересів однієї
з сторін, які приймають участь у процесі медіації. За тверджен-
ням директора британського Центру ефективного вирішення
спорів (CEDR) К. Маки в Великобританії 75–80% усіх медіацій-
них процесів проводяться адвокатами [13, с. 236].

Згідно законодавства Італії, об’єднання адвокатів можуть за-
сновувати медіаторські організації при будь-якому суді, скорис-
тавшись своїм персоналом, і використовуючи приміщення, нада-
ні їм головою суду [14].

На нашу думку, залучення представників адвокатури до числа
професійних медіаторів є досить важливим завданням. Як зазнача-
лось вище, участь адвоката у ролі посередника, під час викорис-
тання медіації, забезпечить високий рівень процесу, що має особ-
ливу цінність коли сторонами спору є суб’єкти господарської
діяльності. Володіючи необхідною кваліфікацією адвокат здатний
допомогти сторонам створити законне, реальне рішення спору та
правильно сформулювати досягнутий результат. Крім того, відпо-
відно до за Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльно-
сті, не заборонені законом [15]. Необхідно на законодавчому рівні
передбачити можливість надання адвокатами «послуг з медіації»,
але за умови складання ними кваліфікаційного іспиту.
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Нотаріуси, як представники іншої юридичної професії, які є
невід’ємною складовою економічної та соціальної структури ци-
вілізованої держави, можуть також надавати послуги з медіації.
Нотаріус є уповноваженою державою фізичною особою, яка
сприяє громадянам та організаціям у здійсненні їх прав та захисті
законних інтересів, це ефективний засіб захисту прав фізичних та
юридичних осіб.

Зазначимо, що у рішенні XXIII Міжнародного союзу латинсь-
кого нотаріату (Афіни, 2001 р.) передбачено, що нотаріус, який в
силу своїх професійних обов’язків повинен зазвичай зводити різ-
ні погляди та інтереси сторін до спільного знаменника, найбіль-
ше серед представників інших юридичних професій покликаний
виступати у ролі медіатора [16, с. 107].

Ю. П. Ільїна зазначає, що в світовій науці традиційно виділя-
ють дві моделі сучасного нотаріату: нотаріат латинського і анг-
лосаксонського типів. Нотаріат латинського типу сформувався в
результаті еволюції правових ідей в країнах романо – германської
правової системи [17, с. 148].

У країнах латинського нотаріату нотаріус є посадовою осо-
бою, наділеною державною владою, та одночасно фахівцем віль-
ної юридичної професії. Він наділяється повноваженнями держа-
ви, що надає йому якість посадової особи, а його діяльності –
публічний, офіційний характер [18, с. 131].

О. Нелін проводячи теоретико-методологічний аналіз медіа-
тивного вирішення нотаріальних суперечок, звертає увагу на той
факт, що нотаріальна спільнота та науковці, які опікуються пи-
таннями нотаріату, вже не раз ставили та обговорювали на нау-
ково-практичних конференціях питання про доручення українсь-
кого нотаріату до світового досвіду країн, в яких існує класичний
нотаріат латинського типу, про законодавче врегулювання умов
та процедури передачі певних суперечок із суду на розгляд меді-
атору [19, с. 5–6].

Аналіз Закону України «Про нотаріат» [20] дозволяє зробити
висновок, що даний нормативно-правовий акт орієнтований на
латинську модель нотаріату. Нотаріат має спільні риси з медіа-
цією, а саме попереджує виникнення судових спорів шляхом за-
безпечення стабільності і сталості правочинів. Клієнти відно-
сяться до нотаріусу не як до особи, що представляє владу, а як
до повністю незалежного відповідального консультанта в обла-
сті права.
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С. М. Кулак розглядаючи передумови і можливості для участі
нотаріусів у якості медіаторі при здійсненні ними своїх службо-
вих повноважень в Республіці Білорусь, називає такі переваги
нотаріальної медіації: забезпечення конфіденційності (таємниця
вчинення нотаріальної дії), забезпечення рівноправності сторін
(вибір сторонами нотаріуса), неупередженість (відсутність у но-
таріуса майнового або іншого особистого інтересу), економія в
часі та коштах, добровільність виконання сторонами досягнутої
угоди [21, с. 137].

М. М. Дякович вважає, що нотаріус по суті своїх професійних
обов’язків, визначених Законом України «Про нотаріат», норма-
тивно-правовими актами Міністерства юстиції України та психо-
логічно-моральними якостями, які властиві представникам цієї
професії, вже сьогодні виконує функції медіатора при здійсненні
нотаріальної діяльності [22].

Погоджуючись з позицією М. М. Дяковича, зазначимо, що де-
які характерні риси медіації вже закладені в законодавстві про
нотаріат. Принцип таємниці вчинення нотаріальних дій, нотаріус
та особи, зазначені у статті 1 Закону України «Про нотаріат», а
також помічник нотаріуса зобов’язані зберігати нотаріальну тає-
мницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової
допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або
дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась [20]. Прин-
цип сприяння фізичним і юридичним особам у реалізації їх прав
та інтересів, нотаріус зобов’язаний: сприяти громадянам, підпри-
ємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті
законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати
про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юриди-
чна необізнаність не могла бути використана їм на шкоду [20].
Крім того, сторони обирають нотаріуса на власний розсуд, так
само, як і медіатора.

Сучасні тенденції розвитку нотаріальної професії показують,
що нотаріуси розширюють межі своєї компетенції, що дозволяє
їм бути більш конкуренто спроможними у порівнянні з представ-
никами інших юридичних професій, так і порівняно зі своїми ко-
легами. Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо доцільно на за-
конодавчому рівні закріпити право нотаріуса на надання послуг
медіатора з вирішення спорів між сторонами, що виникають під
час вчинення нотаріальної дії в якості самостійного виду юриди-
чної допомоги.
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Сфера застосування медіації швидко розширюється, гнучкий
спосіб управління цим процесом дозволяє створити ідеальну мо-
дель для кожного окремого випадку. Саме медіатор є тією клю-
човою ланкою, яка відповідає за можливість розвитку медіації.
Зазначаємо, що уповноважений медіатор для повноцінної реалі-
зації процесу посередництва, повинен мати вищу юридичну осві-
ту та відповідати встановленим критеріям. На нашу думку, залу-
чення до медіаційної діяльності адвокатів та нотаріусів допоможе
сформувати корпус професіональних посередників, сприятиме
популяризації медіації в Україні та гармонізації законодавства з
міжнародним правом.

Отже, для розвитку та поширення медіації в Україні, необхід-
но прийняти Закон України «Про медіацію», в якому досконало
урегулювати всі аспекти цього процесу та відповідно внести змі-
ни до вже існуючих нормативно-правових актів.
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»1

ДІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ
ПРИ УКЛАДЕННІ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

Наукова стаття присвячена дослідженню поняття «прин-
цип свободи договору», аналізу особливостей імплементації
принципу свободи договору в господарських відносинах та об-
межень дії даного принципу в господарських договірних відноси-
нах. Проаналізовано складові структури принципу свободи до-
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