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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У	 продовж	 останнього	 часу	 нормативно-правова	 база	 України	
зазнає	 чи	 малих	 змін	 та	 вдосконалень,	 що	 зумовлено	 стрімким	
розвитком	 не	 тільки	 соціальних,	 але	 й	 економічних	 та	 політичних	
змін.	 Не	 є	 винятком	 кримінальне	 процесуальне	 право	 України.	
останнім	 часом	 все	 більше	 приділяється	 увага	 розвитку	
альтернативних,	 тобто	 позасудових,	 способів	 врегулювання	
конфліктів,	 що	 більше	 притаманна	 цивільному	 праву.	 Зокрема,	
досить	 широко	 розглядається	 питання	 запровадження	 інституту	
медіації	 в	 українську	 систему	 права.	 Однак,	 дане	 питання,	 щодо	
реформування	кримінальної	політики	зазнає	гострої	критики.	

Окремі	питання	застосування	медіації	в	Україні	були	висвітлені	
в	 працях	 таких	 вчених	 як:	 Ю.	В.	Баулін,	 Х.	Д.	Алікперов,	
А.	А.	Арутюнян,	В.	В.	Землянська	та	З.	В.	Симоненко.		

Інститут	медіації	давно	використовують	країни	Європейського	
Союзу	 для	 вирішення	 кримінально-правових	 конфліктів.	 На	 думку	
зарубіжних	 вчених,	 даний	 спосіб	 вирішення	 таких	 спорів	 є	
альтернативних	та	зменшує	натиск	на	судову	практику,	оскільки	в	
наслідок	примирення	потерпілого	та	правопорушника,	правосуддя	
не	застосовується.	Деякі	вчені	зазначають,	що	навіть	впровадження	
даного	 інституту,	 не	 є	 достатньо	 ефективним	 щодо	 протидії	
вчинення	злочинів	та	потребує	подальшого	вдосконалення,	а	саме	
впровадження	 механізмів	 альтернативних	 процедур	 для	
врегулювання	конфліктів.	

Доречними	 й	 сьогодні	 залишаються	 пропозиції	 науковців	
ухвалити	 закон	 «Про	 медіацію»	 та	 увести	 до	 кола	 суб’єктів	
кримінально-процесуальної	діяльності	медіатора,	а	також	визначити	
його	 права	 та	 обов’язки,	 розробити	 організаційні	 та	 матеріально-
технічні	заходи	щодо	забезпечення	діяльності	медіаторів.	Основною	
перепоною	на	шляху	законодавчого	оформлення	медіації	в	Україні	є	
інформаційний	 вакуум	 навколо	 цього	 способу	 альтернативного	
вирішення	 спорів.	 Адже	 попри	 наявність	 великої	 кількості	
публікацій,	 більшість	 джерел	 з	 даної	 проблематики	 мають	
загальний	 інформативний	 характер	 без	 необхідної	 конкретики,	
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тому	 юридична	 громадськість	 має	 вельми	 туманне	 уявлення	 про	
сутність	медіації,	її	процедуру	та	інструментарій,	а	най-	головніше	–	
про	методику	застосування	медіативних	технологій.	

Згідно	 з	 ч.	 1	 ст.	 469	 чинного	 кримінального	 процесуального	
кодексу	 України	 угода	 про	 примирення	 може	 бути	 укладена	 за	
ініціативою	 потерпілого,	 підозрюваного	 або	 обвинуваченого.	
Домовленості	 стосовно	 угод	 примирення	 передбачених	 ст.468	
чинного	 КПК	 України,	 а	 саме	 про	 примирення	 між	 потерпілим	 та	
підозрюваним	чи	обвинуваченим,	можуть	проводитися	самостійно,	
за	 винятком	 слідчого,	 прокурора	 чи	 судді.	 Залучення	 до	 кола	
суб’єктів	 кримінального	 процесу,	 такого	 суб’єкта	 як	 медіатора,	
повинно	 посилити	 юридичну	 силу	 такого	 договору,	 оскільки	
основною	 метою	 діяльності	 медіатора	 повинно	 стати	 надання	
допомоги	 сторонам	 при	 досягненні	 домовленості	 та	 укладання	
проекту	угоди	примирення.		

Однак	чітко	ч.	1	ст.	469	КПК	України	не	закріплює	можливість	
залучення	 медіатора,	 а	 передбачає	 залучення	 «інших	 осіб».	 У	 свою	
чергу,	 ст.	 3	 КПК	 України	 не	 містить	 чіткого	 визначення,	 хто	 такі	
«інші	 особи».	 Тому	 цілком	 доречно	 ч.	 1	 ст.	 469	 КПК	 України	 дещо	
уточнити	шляхом	внесення	змін	до	останньої	та	викласти	її	в	такій	
редакції:	 «Угода	 про	 примирення	 може	 бути	 укладена	 за	
ініціативою	 потерпілого,	 підозрюваного	 або	 обвинуваченого.	
Домовленості	стосовно	угоди	про	примирення	можуть	проводитися	
самостійно	 потерпілим	 і	 підозрюваним	 чи	 обвинуваченим,	
захисником	 і	 представником	 або	 за	 допомогою	 особи-медіатора,	
погодженої	сторонами	кримінального	провадження	(крім	слідчого,	
прокурора	або	судді)».	

Тому	на	законодавчому	рівні	потрібно	чітко	встановити	вимоги	
до	 осіб,	 які	 можуть	 бути	 медіаторами	 в	 Україні,	 а	 також	 закріпити	
підстави,	 відповідно	 до	 яких	 останні	 не	 мають	 права	 обіймати	
посаду	медіатора	в	Україні.	

Як	 висновок	 можна	 сказати,	 що	 медіація	 –	 форма	 відновного	
правосуддя,	 яка	 на	 законодавчому	 рівні	 закріплена	 в	 багатьох	
зарубіжних	країнах	і	позитивно	зарекомендувала	себе	на	практиці.	
Враховуючи	 все	 вищевикладене,	 з	 упевненістю	 можна	
стверджувати,	 що	 процес	 медіації	 розпочато	 в	 Україні,	 однак,	 на	
жаль,	 на	 законодавчому	 рівні	 він	 ще	 потребує	 належного	
закріплення.	 Актуальним	 залишається	 питання	 щодо	 ухвалення	
закону	«Про	медіацію»,	а	також	Кодексу	етики	медіатора.	
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