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На нашу думку, для ефективного регулювання патентних відносин необхідно запровадити 
дієвий механізм реалізації патентного законодавства для чого запозичити ефективний досвід 
деяких зарубіжних країн, в яких вже створено такий механізм, а також забезпечити належний 
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо отриманні патенту та створити дієвий 
механізм притягнення до відповідальності за порушення патентного законодавства. 
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МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

Питання сім’ї у сучасному соціумі є особливо актуальним, адже все частіше ці найменші 
соціальні ланки припиняють своє існування, зокрема, у багатьох випадках, пройшовши усі рівні 
судової бюрократії. Цілком логічним є наслідок, коли люди, розуміючи, що їх може чекати після 
прийняття рішення розлучення, намагаються взагалі обійти стороною питання узаконення своїх 
відносин з коханою людиною. 

Протягом всього часу перебування особи у шлюбі можуть виникати деякі конфлікти, що 
підштовхують людину звернутись до правника задля якнайбільш вигіднішого для себе результату 
після вирішення такої проблеми. Найбільш часті причини конфліктів у сімейному житті є: поділ 
майна після розлучення; вирішення питання про розлучення та конфлікт стосовно вирішення 
питання про батьківські права, виплату аліментів. Такі конфлікти не обов’язково підлягають 
вирішенню у судовому порядку, вони можуть бути вирішені мирним шляхом – за допомогою 
медіації як способу вирішення спорів. 

Медіація є одним із альтернативних способів вирішення спорів не лише у царині сімейного 
життя, а й в інших сферах суспільного життя. Вона передбачає залучення до вирішення спору 
третю сторону, посередника – медіатора, ціль діяльності якого – пошук компромісу між 
конфліктуючими сторонами.  Ключовим моментом  медіації є вирішення конфлікту без звернення 
до суду, адже усі спори вирішуються у приватному порядку. Крім того, це дозволяє не тільки 
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швидше й економніше нейтралізувати конфлікт і зберегти нормальні відносини, а й убезпечитися 
від розкриття інформації про спір. Якби спір розглядався в державному суді, то був би 
автоматично внесений до відповідного публічного реєстру. Натомість медіація має забезпечувати 
конфіденційність[1].

У більшості випадківукраїнці традиційно під час наявності сімейного спору звертаються до 
судових органів, навіть не намагаючись знайти альтернативні мирні шляхи вирішення 
проблемного питання. Така ситуація негативно впливає на завантаженість судової системи, 
внаслідок чого судові справи тягнуться тривалий час. Окрім цього, значна частина українського 
соціуму навіть не знає про існування такого способу вирішення спорів як медіація. 

Медіатор, який виконує роль посередника між конфліктуючими сторонами, систематично 
підтримує комунікацію між сторонами спору, на відміну, від судового розгляду, де сторони 
навпаки намагаються довести свою правоту та поза судом намагаються не спілкуватися. Крім 
цього, медіатор дотримується принципів нейтральності та конфіденційності по відношенню до 
конфліктної ситуації. 

У світовій практиці медіація є найпопулярнішим способом мирного вирішення конфлікту, 
адже це набагато легше та швидше, аніж судові тяготи. Так, у Німеччині, Австрії, Данії, Фінляндії, 
Нідерландах, США сімейна медіація стала одним із затребуваних видів медіації. Сьогодні сімейні 
медіації проводять як практикуючі медіатори, так і державні службовці управлінь у справах 
молоді, спеціалізовані організації, асоціації та установи, місцеві органи опіки переважно щодо 
справ, пов'язаних з вихованням дітей після розлучення батьків [2].

Так, аналізуючи питання медіації, варто зазначити, що на відміну від вирішення спору у 
судовому порядку, який є суворо врегульованим, із дотриманням усіх законодавчо встановлених 
вимог, медіація – шлях до гнучкого підходу вирішення конфлікту, із врахуванням усіх елементів 
наявного спору, а не лише наданим суду позовом. Саме тому, застосування медіації для вирішення 
спорів є більш результативним, аніж звернення до суду з позовом. У більшості держав, суд є 
крайньою інстанцією, до якою звертаються учасники конфлікту, якщо медіація не була 
результативною, однак таких випадків дуже мало.

На сьогодні, в Україні питання медіації не настільки поширене і носить не постійний 
характер, більш затребуваним залишається позов до суду. Також, варто зазначити, що медіація в 
законодавчій системі Україні все ще залишається неврегульованою. Хоча, слід зауважити, що до 
Верховної Ради України вже подавалися законопроекти про процедуру медіації, однак безуспішно. 

Так, ми впевнені, що задля розвантаження судової системи, зменшення бюджетних 
видатків, а також прискорення вирішення сімейних спорів необхідно вжити заходів щодо 
популяризації такого альтернативного способу вирішення спорів як медіація. Адже, як вже було 
зазначено вище, більша частина наших співвітчизників не обізнана про такий спосіб. Зокрема, на 
нашу думку, особливо важливим є прийняття Закону «Про медіацію», де буде законодавчо 
врегульовано порядок застосування альтернативного способу вирішення спорів.
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