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Інститут права імені юrязя По.-тоди:мира Пе.-тикого МЛУП. 

здобува•r кафедри а;::І)1іністрапrвного права, 

суд;::щ Львівського апеляційнато адміпістрапmпоrо су,;::~у 

СУДОВА ТА ПОЗАСУДОВА ПРОЦЕДУРИ 

МЕДІАЦІЇ. МЕДІАЦІЙНА УГОДА ЯК РЕЗУЛЬТАТ 
УСПІШНО ПРОВЕДЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ МЕдІАЦІЇ 

П(JІІуm.rрніетn траюшіі1но1 JІ;ІИ українськоr·о сусrrілм:тна су,Іtокої 

форм~r ниpirrrcHH$.1 сrюрін rrринс.ш .ІtО на,т(мірної ІІсрснантажсності су

дової систе:vш. Поміж ТИ:\1, застосування альтернативних су;::юво:му роз

гляду способів вирішення конфліктів спр:ияє розв:итку правової культу

ри суспіл_,стnа, а також попижешпо копф.1іктпості по:між учасниками 

суспіТІЬІІИХ nідпосип 1аrа,1о:м. 

Мслі<-ші~r ик о;шн і3 сJюсоGін нрсІ)'.rюнанюІ сrюрін ::нз.і~м:н-: ссрс,Іt них 

о<.:о(іrинс мicrtc. При::;начснюІ _vrc;ricшiї JJOШJJ'at:: не ті_ІJhКИ у ниріІJJенні 

LliOpy, <Ue t-i Н }(OC~JJ'HeHHJ ре:1)-'.lhЛ:ІТІН, ~JKI Е OJJП1_V1a.,JhHИMИ ,ll,..ll}l HCJX ЇЇ 

у--.=rасн:иків. Вона відрізняється від судового проuесу ще й т:им, шо в про

цесі медіації сторони конфлікту не прагнуть обіграти один одного, а на

магаються ;::юсягпути рішеппя, яке бу.1о б прийнятним д.тш всіх. В цьому 

їм поnипен допомагати особ.1ивий суб'скт правовідпосип - ме;:rіатор, 

який пе являсться сторопою спору та зав;:rяки сприяшпо якого сторопи 

}(OC~JПtlOTЬ Jl'O)(И. 

PcJyJJЬTaTOM УСІІіШІJО ІІроВС)(СllОЇ llpOlLC;Lypи МС,!(іації ИВШІСТІ,С~І \1С;Lі
аційна УІ'ОJ(а- NЖумент, никому :шкріІІлсно ;юмон;Існості сторін ІllOJ(O 

<.:11ірних 11раноні;lносин. Мс,тlіаІlійна YІ'OJla ИНJІ~tєтn<.:и 11раноним локу

ментом, в якому сторони можуть визначити характер своїх подальших 

взаємові;:rносин шодо пре;:rмету спору або ж ;:rомовитись про пр:ип:инен

ня таких відносин. 
В си.1у того, що медіаuійпа уго;:rа спідставою ;:r.1я шпІикпепня, зміни 

чи припинення прав і обов'язків сторіп спірних правовідносин, nопа 

ll[e ti vtat:: HJHHaчa;JhHe jНаЧеННИ !ІрИ нреГ)СlЮНанні КОНф.tіктін 3 J(OllO

MOl'OIO llJ1()][eitypи VJeitiaцiЇ [2J. 
Проте, на ;шний ча<: ні;tсутні ttраноні 3аса,т(и реІ'УJtюнанн~t vJe;tiattiй

нoї угоди: питання що;:rо у:к.1адення та виконання медіаційної угоди; 

визначення умов ме;:rіапійної угоди; можливості виходу сторін за межі 

предмета спору; умови примусового виконапня ме;:rіаційпої угоди; під

стави захисту порушених прав добросовісної сторопи та інші ва:жлші 
ttитанн~t. 1lана оGстанина инлиєтnс~1 ttереtюною н pea.ti3attiї інституту 

ме;(іаtt,ії н Україні. 

В СНОЮ ЧСрt·у, НИ3НаЧеНН~J llрОЦе,І(ури VJe;tiattiЇ Н трактунанні рі3НИХ 

авторів звучить по-різному, проте в uілому звод:иться до о;:rного: поді.1у 

на позасудову та су_;:юву. 
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По3а<.:уіЮН<І VІСJ(іаІ(і~І ІІрСіІСТаІLІИЕ соGою ІІрОІ(СіІуру НрСІ')СІЮНаНН}І 

<.:110ру, самостіі1ну 110 ні:~ноІІІснню ;ю су;юною ІІрОІ(ссу. Мста такої мс

:~іаІІіЇ- 3<ІІІО6іІ-аННИ <.:уіЮНОП) ІІрОІ(СС)', а не іІОІІОМОІ'а CYJ(OHii1 СИСТеМі Н 

спосіб припинення суцового процесу 

Суцова ж медіація також прецстав.:Jяє собою процедуру по врегу

.1Іоnашпо спору J участю посередника. К:Jючоnою nід:иінністю судоnої 
медіації nід позасудоnої яn.1ясться її спіnnі,;::пюшеппя з су,::rошв.f проце

со~t і процесуальпи~ш резу.1ьтатами її проnедеппя. ко.1ом П учасникіn і 
оG\-:кТО\1 СУJ(ОНОЇ VІСіLіаІ(іЇ l4j. 

В сучасніtі снітоніtі ІІрШ<ТИІ(і Н :ШJІСЖНОСТі ХТО ІІрОН())'lИТh ІІрОІ(е;(уру 

медіації ви,::rі.тІяють з6 .. 1ижену або асоційовану та інтегровану моделі су
,::rової ме,::rіації . 

.Зближена модель cy,::ronoї медіації передбачас юасмодію суду і неза

.:Jежного :~ле.аіатора, що прашос по:ш су,::rом, під час проnе.аеппя якої суд 

:шймас позицію очікуnаппя. В. О. Або .. 1опіп валшае дану :\ю.ае .. 1ьсудоnої 
Ме,Т(іаІ(іЇ «I'OJIJI<J.Н.iLChKOIO>> 110 ІІрИЧИНі ЇЇ ІІІИрОКОІ'О і УСІІіІІІНОІ'О :шс-юсу

НаНН}І н Ні,т(ср;шн;щх. Гожтні о3наю1 П);І;шн;tсnкої VІО.іLС;Іі су,т(оної \ІС:Іі

ації: 1) :\'Іож.:rтивість прове,::rення медіації після відкрит-тя провадження у 
справі; 2) рекомен.ааuії cy,::ry; З) проведення :\1е,::rіації у стороннього про
фесіона.lьного :\'Іе.аіатора; 4) затвердження :\1е.аіаuійної уго.аи в якості 
мироnої і :шкінчеппя судоnого процесу. 

Інтегрованою пазивають cy.aony :\te.aiauiю, яку проnо,::rить спіnробіт
ІІик су;ювою а1шрату в ІІрІнІіІІ(СІІІІі cy,:ty. В. О. АGожтін ІІ<ІJИІШС таку 

MOJ(CJII> СУJ(ОІЮЇ Ме,Т(іаІ(іЇ <<ІІЇVІСІLІ>КОЮ>>, так ИК ІЮІІа у<.:ІІіІІІІІО :ШСТО<.:ОІІу

СП,С}І 1\ Ні\ІСЧЧИ ІІі, і В І (it1 краЇІІі ІІа ~ШКОІІО;(<ШЧО\ІУ ріВІІі ІНПІІНІІа ОіLІІЇСЮ 
3 н1щін ме;(іаІІіЇ 111. 

(kкіJІhКИ НрСІ")'.·ІЮІШНН}І СІюру 3а )lOIIOVIOI'OIO С)';((НЮЇ \ІС;tіаІІіЇ :ніі1-

СНЮЄТЬСЯ вже піс .. 1я віJкриття провадження у справі в суді, суб'єктами 
су.аової медіації яв .. 1яються у-.:шсники процесуальних правовИносин -
позиnач і nідпоnі.аач. Особ.:JишнІ суб'скто~t n су.аоnій :ие.аіаuії також яn
.:Jясться медіатор. В праnоnіJносипах по застосуnашпо суцоnої ~tеціаuії 

приймасучасть судJ:я, n проnадження якого знахолпься спраnа. 
Отже, н Gy;(h-}ІK0\1)' ниІІ<ІіLку, 11ри нрсІ·у;Іюнанні с1юру 3а іЮІЮ\юІ·ою 

<.:уіЮНОЇ VІСіLі<ІІ(іЇ, у МСJ(іаІ(іtініі1 )TOiLi 3а;LеІ<.JІ<Іронані ІІрОІІе<.:уа .. ІhНі Н<ІС .. ІііL

КИ, а гаранто~t законності припинення такого спору завЖJ:и виступає 

су.а.ая. Як висновок, метою такої проце..J)'l)И ме.аіаuії яв .. 1яється припи
нення судового розг .. 1я.ау між сторонюtи. 

В коптексті Керішшх пршшипіn .JЛЯ кращого nикопаппя наяnної 
Реко:иеп.ааuії про альтерпапшпі ~tето,::rи розn'я:шння споріn ~tіж а,::r~tіпі

С'І11ап1нниVІи Щ1І·ана\Н1 і 11ринатними сторонами Eнp(mciknкa коVІісі}І 

3 ІІІПаНh сфеКП1ННОСТі ІІраНОСУJ\NІ Ні,Т( 7 111У:ІЮІ 2007 р. :ш:1НаЧИJІа. 11(0 

.Цержава:\1 слі,::r визнати і заохочувати а.:Jьтернативні су,::rово:\1у poзr.:Jя,::ry 

моделі врегу.:Jювання спорів :\'ІЇЖ а.а:\1іністрапшни:\1и органами і приват

ними сторона:\1и шляхо:\1 фінансової підтрІІ:\'ІКИ таких мето.аів і в інші 
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<.:ІІОСОGИ, і3 3а6с:1ІІСЧСНЮІ\1 ~І КОСТі НіJ(ІІ(Н~ііІЮ1Х ІІОС;І)Т і 36а .. ІаНСОН3НОІ'О 

33.·ІУЧСНЮІ Н<.:іХ ІІрИЧСТНИХСТОрін (ІЮ<.:<JЛОНІІі ЧИ с;ІуЖGОНІІ.і, ~ІІ<і ІІрСJ(СТ<Ш

-·І~ІЮТh;ІСрЖанні Ор1'3НИ, ІІрИН<ІТНі СТОрОНИ, офіІ~іі1 НО HIHH<J.Hi о6'ЄіІН3НН~І 
нейтра .. 1ьних посере;:шиків, науковці, адвокатські об'є;:шання, суцців
ська і правнича спі:Jьнота то шо). Внутрішній пeper.:JЯ..J як ва:ж...1ивий 

Jасіб попередження спору до його шпІикпеппя мас перецуnати засто

суnашпо процедур а.1ьтерпатишюго розn'язаппя споріn паnіть за їхньої 

паяшюсті [3]. 
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БОНДАРЕНКО К. В. 

ІІшІіОІІ<LІІ.ІІ~Іі-і уІІ і версІ-пет <<О_.,есІ.ка юрИ.-\І1ЧШІ ака .. \t'\Іія•• • 
. 'lOilCHT кафс,Lри конституtф1ноІ'О 1 tрава, 

КаН1 L~1 1 ШІ Юр1-1,\11ЧНИХ наук, )lOilt'H І 

КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СИСТЕМИ 
ЗЛКОІІОДЛВСТВА ЩОДО ДЮ'ЖЛВІІОГО Yllf'ABJIIIIIIЯ 

АдМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРОЮ 

Праноні 3асал1 ;Ісржанноt·о уІІрашІінн~І <ІіІ\1іністратинно-Ію;Іітич

ною сферою ~ІІLІикпь соGою сукуІІністn нор\штинно-ІІраноних актін, 

прийнятих у встанов.:Jеному порядку уповноваженими суб'єктю.ш, які 

регу.:Jюють зційснення завцань та функцій га .. 1узей, шо станов.:Jять а.J:мі
ністративно-по.:Jітичну сферу державного управ .. 1іння. 

Така сукушІЇсть пор:иатиnпо-праnоnих актіn яn.1яс собою систе:иу, 

яка характеризусться як озпака1ш, характерпи~ш iLlЯ праnоnих засаJ: 

УІІр<ІНJІіНН~І рі3НІ1Х І·а;Іу3сtі та <:фср. Т31< і О<:о6;ІІ1НОСТИ\111, ИКі .іІ03НОШІІОТh 

нІщілtти їх нокрему с11стсму. Си<:тс\ш нормат11нно-1Іраноних актін, ~Ікі 

рсІ'У~Іюкпь орІ'ані3анію і функІ(іонунанни ;tсржанноt·о уІІран.;Іінни а,т(

міністрат:ивно-по.1ітичною сферою є ієрархічною, всі е .. 1емент:и якою є 
взаємопов'язан:и~r:и та взаємодіюч:им:и. 
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