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користування цивільним процесуальним правом, оскільки дані правовідносини 

регулюються нормами відповідної процесуальної галузі права. 
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МЕДІАЦІЯ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Медіація в Сполучених Штатах Америки являє собою добровільний процес, 

в процесі якого спеціально запрошена особа (медіатор) допомагає сторонам 

конфлікту спробувати добровільно врегулювати суперечку. 

Багато експертів вважають, що без запровадження альтернативних способів 

вирішення конфліктів економіка США сьогодні була б паралізована. На сьогодні 

понад 90% спорів у США вирішуються шляхом медіації та інших альтернативних 

способів вирішення конфліктів. Понад 2000 юридичних фірм взяли на себе 

зобов’язання пропонувати сторонам медіацію. Компанії часто включають у 

контракти та трудові договори пункт про медіацію, тобто обов’язкову процедуру 

перед направленням справи до суду. Завдяки цьому суди звільняються від 

значного обсягу справ, які нерідко вирішуються роками. Так науковці, 

аналізуючи американський досвід застосування посередництва при вирішенні 

спорів, виділяють три основні риси, що відображають його сутність: 1) активна 

роль в посередництві належить сторонам, які ведуть переговори і за їх 

результатами приходять до взаємовигідної угоди; 2) посередник не прирівнюється 
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до сторін, він займає особливе положення, лише допомагаючи сторонам самим 

вести переговори і досягати угоди; 3) посередник не має повноважень 

примушувати сторони до досягнення угоди і виносити власне рішення щодо 

спору. 

«Однаковий Акт про медіацію 2001 року» є основоположним нормативно-

правовим актом, що регулює питання медіації. Однак варто зауважити, що 

прийнятий на сьогоднішній день він діє в більш ніж 10-ти штатах. Більш 

детальне регулювання здійснюється за допомогою локальних нормативно-

правових документів. 

Медіацію можна з повною впевненістю назвати явищем, характерним в 

першу чергу для американської судової системи. 

Впроваджена в цілях розвантаження судів медіація стала ефективним 

інструментом, що дозволяє успішно вирішувати різні суперечки як в судовому, 

так і досудовому порядку. Більш того, з суто рекомендаційною в деяких штатах 

дана процедура отримала напівобов’язковий, а іноді і обов’язковий характер. 

Слід зазначити, що переважно питання регулювання медіації знаходяться 

в компетенції регіональної влади. Тому нерідко навіть в рамках одного штату 

можуть використовуватися різні медитативний практики. В результаті, 

наприклад, в Каліфорнії і Флориді медіація отримала більший розвиток і глибоко 

інтегрувалася в судову і правову системи. 

У свою чергу, в Нью-Йорку і низці інших штатів розглянута процедура 

використовується рідше. Треба відзначити, що в різних районах всередині Нью-

Йорка одночасно існують програми обов’язкової та добровільної медіації. В 

даному випадку все залежить від обраної програми при конкретному суді. 

Переважно ця процедура знаходить своє застосування при врегулюванні 

сімейних спорів. Крім цього нерідко медіація використовується для вирішення 

цивільних спорів по іпотеці, конфліктів у сфері страхування, розглядів з питань 

гарантій за контрактами і т.д.   

Основними напрямками сімейної медіації виступають: 
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1) справи по опіці. Це переважно суперечки, пов’язані з розподілом прав і 

обов’язків по вихованню дитини; 

2) сімейно-фінансові справи. До цієї категорії найчастіше входять 

розгляди, пов’язані з розділом майна подружжя. Важливою перевагою 

сімейної медіації виступає можливість найбільш прийнятного 

вирішення конфлікту на взаємовигідних для обох сторін спору умовах. 

Ще одним плюсом виступає суворе дотримання конфіденційності (якщо 

інше не обумовлено конфліктуючими сторонами). Це дозволяє зберігати 

в таємниці інформацію, надану в процесі розгляду спору, навіть якщо в 

майбутньому сторони ухвалять рішення звернутися до суду для 

додаткового рішення конфлікту. 

Адвокат по альтернативному врегулювання розлучень і сімейних спорів в 

Нью-Йорку - надійна опора у вирішенні найскладніших конфліктів. 

В США майже вся система права спрямована на те, щоб більшість 

суперечок вирішувалось за допомого медіаторів. Без медіаторів в сфері 

економіки, політики, бізнесу не проходить жоден серйозний переговорний 

процес, навіть випускаються журнали, що висвітлюють проблеми медіації та 

шляхи вирішення.  
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Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради України Проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри 


