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У номудпі жгіиплдлля ноав ла жд-
кдйщлі гійялкз лдоігкм взлзкає лд-
мбтігліпрщ їт жатзпру, кмйз вмлз нм-
оухуырщпя, мпнмоыырщпя абм лд вз-
жлаырщпя. Затзпр ждкдйщлзт ноав 
жгіиплыєрщпя в ыозпгзкуіилмку абм 
нмжаыозпгзкуіилмку нмоягку. У 
ндохмку взнагку ноава ла ждкйы 
жатзцаырщпя жгдбійщхмгм пугмк, 
мпкійщкз жгіглм ж Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз (пр. ) взнйзває, цм бугщ-які 
кмлсйікрз нігйягаырщ взоіхдллы в 
пугмвмку нмоягку. 

Помвдгдлля пуфаплмї пугмвмї од-
смокз ра пуррєвд млмвйдлля пкйагу 
пуггів впдйяє лагіы, цм пугмвд взоі-
хдлля ждкдйщлзт пнмоів, які взлзка-
ырщ ж нозвмгу нмоухдлля ждкдйщлзт 
ноав, мндоарзвлзк ра мнрзкайщлзк. 

Вмглмфап пщмгмглі, кмйз пвір 
проіккм омжвзваєрщпя, акруайіжуєрщпя 
нмродба у хвзгкзт ра дсдкрзвлзт 
номудгуоат взоіхдлля пнмоів, які 
взлзкаырщ кіе оіжлмкалірлзкз 
пуб’єкракз ждкдйщлзт ноавмвіглмпзл. 
Так, у багарщмт коаїлат пвіру є гуед 
нмхзодлзк айщрдоларзвлі пнмпмбз 
взоіхдлля пнмоів, гм якзт, жмкодка, 
кмела віглдпрз кдгіауіы. На еайщ, в 
Укоаїлі вмла ноакрзфлм лд жапрмпм-

вуєрщпя. Така пзруауія жукмвйдла як 
боакмк жакмлмгавфмгм жабджндфдлля, 
рак і лдбаеалляк гдоеавлзт могалів 
у нігрозкуі нмгіблзт номудгуо. Змк-
одка, якцм кдгіауія як айщрдоларзв-
лзи пнмпіб взоіхдлля ждкдйщлзт 
пнмоів лд жлатмгзрщ пвмгм жакмлмгав-
фмгм жабджндфдлля, рм гіяйщліпрщ, ла-
нозкйаг, родрдипщкзт пугів, водгу-
йщмвала жакмлмк, влапйігмк їт ыоз-
гзфлм-рдтліфлмї лдгмпкмлаймпрі лд 
ужгмгеуєрщпя ж нмймедллякз ілхзт 
жакмлмгавфзт акрів (жмкодка, ж нмйм-
едллякз Цзвійщлмгм номудпуайщлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз ра Гмпнмгаопщкмгм 
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз), 
цм нозжвмгзрщ гм пкйаглзт пзпрдк-
лзт кмйіжіи, взоіхуварз які гмвм-
гзрщпя жлмву е ракз пугак жагайщлмї 
ыозпгзкуії. 

Поз ущмку, воатмвуыфз пвірмвзи 
гмпвіг, кмела првдогеуварз,  цм жа 
гмнмкмгмы айщрдоларзвлзт пнмпмбів 
взоіхуєрщпя нозбйзжлм 80 % узвійщ-
лзт, гмпнмгаопщкзт ра агкіліпроарзв-
лзт пноав [1]. За ракзт укмв в Укоа-
їлі лажоійа мб’єкрзвла лдмбтігліпрщ 
жаномвагедлля жакмлмгавфзт кдталі-
жків айщрдоларзвлмгм взоіхдлля пнм-
оів ла мплмві одкмкдлгауіилзт акрів 
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Євомндипщкмгм Смыжу: 1) Рдкмкдл-
гауії Ree (2002) 10 цмгм кдгіауії в 
узвійщлзт пноават; 2) Рдкмкдлгауії 
Ree (2001) 9 цмгм айщрдоларзвлмгм 
пугмвмгм омжгйягу пнмоів кіе агкілі-
проарзвлзкз могалакз і прмомлакз – 
нозварлзкз мпмбакз (агкіліпроарзв-
лі пноавз). 

Ндмбтігліпрщ гмпйігедлля лавд-
гдлмї номбйдкарзкз ракме жукмвйыє, 
ж мглмгм бмку, мжлаимкйдлля ж мпмб-
йзвмпрякз кдгіауії як номудпу, жмк-
одка и номвдгдлля гмпйігедлщ в 
мкодкзт одгімлат ла нодгкдр дсдкрз-
влмпрі ракмгм пнмпмбу, а ж ілхмгм – 
взвфдлля нмжзрзвлмгм кіелаомглмгм 
гмпвігу, гд взкмозпралля ракмгм пнм-
пмбу є нмхзодлмы упніхлмы ноакрз-
кмы. 

Оглак вномвагедлля галзт ном-
удгуо в Укоаїлі кає жлаирз нігрозкку 
як ж бмку пуб’єкрів жакмлмгавфмї іліуі-
арзвз, рак і в ноавмжапрмпмвфіи ноак-
рзуі пугмвзт і ноавммтмомллзт мога-
лів. За ілхзт укмв айщрдоларзвлзк 
номудгуоак лавояг фз вгапрщпя жабдж-
ндфзрз дсдкрзвлзи жатзпр ждкдйщлзт 
ноав гомкагял ра ыозгзфлзт мпіб. 
Взвфдлля ноакрзкз жаоубіелзт коаїл 
пвігфзрщ, цм у бійщхмпрі омжвзлдлзт 
коаїл кмлсйікруыфі прмомлз гдгайі 
фапріхд жвдораырщпя гм жапрмпувалля 
віглмвлзт ноакрзк, ланозкйаг, ракзт 
як номудгуоз кдгіауії. 

Нд кмела лд вігжлафзрз, цм пщм-
гмглі рдокіл «кдгіауія» вжагайі вігпу-
рліи в укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві. В 
гдкійщкмт лмокарзвлм-ноавмвзт ак-
рат віл везваєрщпя, жмкодка: Закмл 
Укоаїлз «Пом бджмнйарлу ноавмву 
гмнмкмгу» (пр. 1), Кмлуднуія омжвзр-
ку козкілайщлмї ыпрзуії цмгм лднмв-
лмйірліт в Укоаїлі (н. 3) рмцм. Оглак 
лдмглмоажмві пномбз Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз водгуйыварз кдгіауіы хйя-
тмк нозилярря пндуіайщлмгм номсі-
йщлмгм жакмлу лд прайз упніхлзкз, 
влапйігмк фмгм пщмгмглі  жакмлмгавфм 
лд жакоінйдлі лі нмймедлля цмгм 
прарупу кдгіармоа, лі ноава ра 
мбмв’яжкз прмоіл, лі емглі ілхі вае-
йзві апндкрз жажлафдлмї номудгуоз. 

Ваорм лагмймпзрз, цм в ноавмвіи 
гмкрозлі кдгіауії нозгійяєрщпя гм-

пзрщ жлафла увага. Змкодка, лаукмвуі 
нм-оіжлмку лавмгярщ взжлафдлля жа-
жлафдлмгм нмлярря. Так, О. Бдйілпщка 
омжгйягає кдгіауіы як гмбомвійщлзи 
пнмпіб омжв’яжалля кмлсйікрлмї пзру-
ауії, гд кдгіармо у тмгі проукруомва-
лмї номудгуоз гмнмкагає прмомлак 
пнмоу жайуфзрзпя гм ноякзт ндодкм-
взл жагйя взомбйдлля пнійщлмгм оі-
хдлля цмгм номбйдкз [2, п. 158].  

Мдгіауія як айщрдоларзвлзи пнм-
піб взоіхдлля ждкдйщлзт пнмоів ла 
пуфаплмку драні омжвзрку гає бійщх 
хзомкі кмейзвмпрі гйя гмпяглдлля 
вжаєклмгм оджуйщрару, кмлсігдлуіи-
ліпрщ, халпз жбдодгрз гіймві віглмпз-
лз ж наорлдомк, ж якзк взлзк ждкд-
йщлзи пніо, дкмлмкіы кмхрів. Ндмб-
тіглм нмгмгзрзпя ж гуккмы 
І. С. Шатоаи, цм ждкдйщлд жакмлм-
гавпрвм првмоыє ндодгукмвз гйя жа-
прмпувалля айщрдоларзвлзт пнмпмбів 
водгуйывалля ждкдйщлм-ноавмвзт 
кмлсйікрів, айд нмродбує пуррєвмгм 
гммноауывалля в фапрзлі одгйакдл-
рауії ракзт кдталіжків [3, п. 172]. 
Сндузсіка ноавмвмгм одгуйывалля 
ждкдйщлзт віглмпзл взжлафає кмк-
нйдкплзи таоакрдо нзралщ взоіхдлля 
ждкдйщлзт пнмоів, гмпйігедлля якзт 
гмжвмйяє взявзрз кмлкодрлі номбйд-
кз жапрмпувалля лмок ждкдйщлмгм 
жакмлмгавпрва. Згаєрщпя, цм мглзк ж 
ілгзкармоів якмпрі фзллмгм жакмлм-
гавпрва кмела вваеарз дсдкрзвліпрщ 
взоіхдлля ждкдйщлзт пнмоів. 

В пвмы фдогу, жаоубіелі лаукмвуі 
(А. Рм, І. Шдокал) взжлафаырщ кдгі-
ауіы як номудп, в якмку прмомлз жа 
гмнмкмгмы лджайделмї родрщмї прмом-
лз пзпрдкарзфлм гмкйагаырщ жупзйщ 
гйя ж’япувалля їтліт пнійщлзт і віг-
кіллзт нмгйягів, гмпйігеуырщ кме-
йзвмпрі айщрдоларзвлмгм взоіхдлля 
пнмоу ра жгіиплыырщ нмхук кмкном-
кіпів гйя укйагдлля угмгз ном взоі-
хдлля вйаплмгм пнмоу [4]. Коік рмгм, 
смокайщлд взжлафдлля кдгіауії (абм 
кзомвмї угмгз) лавдгдлд в праррі 1 
Тзнмвмгм жакмлу Кмкіпії ООН іж кі-
елаомглмгм рмогмвмгм ноава (ЮНІ-
СТРАЛ) жа 2002 о. цмгм кіелаомг-
лзт кмкдоуіилзт аобіроаелзт номуд-
гуо. Так, кдгіауія – уд «номудп, кмйз 



Медіація як альтернативний спосіб захисту прав на землю  
 

 

           213  

прмомлз жайуфаырщ родры мпмбу фз 
мпіб <...> іж кдрмы лагалля лзкз гм-
нмкмгз в кзолмку водгуйываллі пнм-
оів, цм взлзкаырщ іж нозвмгу кмлр-
оакрлзт фз ілхзт ноавмвзт віглмпзл 
абм нмв’яжалі ж лзкз. Мзомвзи нмпд-
одглзк лд кає ноава лав’яжуварз прм-
омлак пнмпмбз водгуйывалля пнм-
оу» [5]. 

В оджуйщрарі номвдгдлмгм алайіжу 
кмела нозирз гм взплмвку ном рд, 
цм кдгіауія – уд номудп ндодгмвмоів, 
в якмку кдгіармо є могаліжармомк ра 
уноавйяє ндодгмвмоакз ракзк фзлмк, 
цмб прмомлз нозихйз гм лаибійщх 
взгіглмї ра жагмвмйщляыфмї ілрдодпз 
мбмт прмоіл угмгз, в оджуйщрарі взкм-
лалля якмї кмлсйікр кіе прмомлакз 
був бз водгуйщмвалзи. 

У багарщмт жаоубіелзт коаїлат 
(Калага, Авпроайія, Нікдффзла, Авп-
роія ра іл.) кдгіауія прайа фапрзлмы 
ноавмвмї пзпрдкз ра ноавмвмї куйщру-
оз. На вігкілу віг Укоаїлз, рак ноз-
илярі лмокарзвлі акрз, цм одгйакдл-
руырщ галзи кдталіжк взоіхдлля 
пнмоів. Сщмгмглі кдгіауія – уд взжла-
лзи ра жародбувалзи кдталіжк взоі-
хдлля пундодфмк. 

Євомндипщкмы Кмлвдлуієы ном 
жатзпр ноав йыгзлз ра мплмвлзт пвм-
бмг віг 04.11.1950 омку ндодгбафдлм 
нозилярря пноав гм пугмвмгм омжгйя-
гу рійщкз ніпйя лдвгаймї пномбз вз-
оіхзрз пніо айщрдоларзвлзкз пнмпм-
бакз. Поімозрдрліпрщ нмпдодглзурва 
у омжв’яжаллі впіт пніолзт нзралщ 
номгмймхдла і в Угмгі ном наорлдоп-
рвм ра пнівомбірлзурвм фйдлів Євом-
ндипщкмгм Смыжу. Оогаліжауія 
Об’єглалзт Науіи нозиляйа Ммгд-
йщлзи жакмл цмгм кіелаомглзт км-
кдоуіилзт номудгуо нозкзодлля, а 
Кмгдкп нмвдгілкз гйя кдгіармоів, 
якзи буйм омжомбйдлм ж кдрмы мгдо-
еалля бійщхмї гмвіоз гм кдгіауії, 
2004 омку нігрозкайа Євомндипщка 
кмкіпія. Взжлалля євомндипщкзк пні-
врмваозпрвмк дсдкрзвлмпрі кдгіауії 
вігмбоаеаєрщпя ракме в нмймедллят 
нозилярмї 21.05.2008 омку Дзодкрзвз 
Євомнаойакдлру «Пом гдякі апндкрз 
кдгіауії в узвійщлзт ра гмпнмгаопщ-
кзт пнмоат», цм кіпрзрщ жмбмв’яжалля 

гдоеав-фйдлів ЄС цмгм вномвагедл-
ля жакмлів ра ілхзт лмокарзвлзт 
акрів, які лдмбтіглі гйя лайделмгм 
взкмлалля нмймедлщ галмї Дзодкрз-
вз. 

Сакд рмку Снійщлмы номгоакмы 
Євомндипщкмгм Смыжу ра Рагз Євом-
нз «Помжмоіпрщ ра дсдкрзвліпрщ пу-
гмвмї пзпрдкз Укоаїлз» номвмгзрщпя 
ояг жатмгів цмгм вномвагедлля в 
пзпрдкі пугмфзлпрва Укоаїлз кдгіауії 
як пнмпмбу айщрдоларзвлмгм взоі-
хдлля ноавмвзт пнмоів. Так, жмкодка, 
ж уієы кдрмы, у квірлі 2009 омку дкп-
ндорз Рагз Євомнз взжлафзйз 4 ні-
ймрлзт пугз: Віллзущкзи мкоуелзи 
агкіліпроарзвлзи пуг, Дмлдущкзи 
андйяуіилзи агкіліпроарзвлзи пуг, 
Івалм-Фоалківпщкзи кіпщкзи пуг, 
Біймудоківпщкзи кіпщкоаимллзи пуг 
Кзївпщкмї мбйапрі, гйя номвдгдлля 
дкпндозкдлру ноз омжгйягі агкіліпр-
оарзвлзт, гмпнмгаопщкзт ра узвійщ-
лзт пноав у пугат Укоаїлз. Пмфзла-
ырщ ж’явйярзпя могаліжауії, які омжвз-
ваырщ кдгіауіы, ланозкйаг, бйагмгіи-
ла могаліжауія «Укоаїлпщкзи удлро 
нмомжукілля», яку нігрозкуырщ Вдо-
тмвлзи пуг, Акагдкія пуггів ра Мілі-
прдопрвм ыпрзуії, правзрщ жа кдру 
гіяйщлмпрі вномвагедлля віглмвлмгм 
ноавмпуггя у ноавмву пзпрдку. Мдгі-
ауія номнагуєрщпя як ндопндкрзвлзи 
ра мнрзкайщлзи ілпроукдлр взоіхдл-
ля пнмоів, мпкійщкз вмла таоакрдоз-
жуєрщпя кілікайщлзкз вроаракз гйя 
мнмлдлрів у пнмоі. 

Пом баеалля Укоаїлз нозєгла-
рзпя гм номгодпзвлмгм родлгу, якзи 
пнозилярзи в багарщмт коаїлат Євом-
нз ра взкмлуварз вжярі ла пдбд жм-
бмв’яжалля ж лайделмгм вномвагедл-
ля в укоаїлпщкд пупнійщпрвм номудгу-
оз кдгіауії ра нігрозккз пвірмвзт 
рдлгдлуіи у уіи псдоі, пвігфзрщ взга-
лзи в 2006 омуі Поджзгдлрмк Укоаї-
лз Укаж «Пом кмлуднуіы вгмпкмла-
йдлля пугівлзурва гйя урвдогедлля 
пноавдгйзвмгм пугу в Укоаїлі вігнм-
віглм гм євомндипщкзт пралгаорів». 
Сдодг нмймедлщ ндодгбафдлм: 
(а) лдмбтігліпрщ омжвзрку айщрдола-
рзвлзт (нмжапугмвзт) пнмпмбів уод-
гуйывалля пнмоів, (б) првмодлля 



Публiчне право № 3 (31) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

214  

укмв гйя прзкуйывалля гдхдвхзт і 
кдлх смокайіжмвалзт пнмпмбів їт 
омжв’яжалля, (в) мбмвяжкмвіпрщ ілсм-
окувалля гомкагпщкмпрі ном ндодвагз 
ракзт пнмпмбів жатзпру ноав нмоівля-
лм іж пугмвзк кдталіжкмк, 
(г) жвдолдлля гм пугу баеалм взкм-
озпрмвуварз як взляркмвзи пнмпіб 
взоіхдлля ыозгзфлмгм пнмоу. 

Сйіг вігкірзрз, цм фзллд укоаїл-
пщкд жакмлмгавпрвм кає ндопндкрзвлд 
нігґоулря гйя жапрмпувалля ілпрзруру 
кдгіауії, а пакд – лаявліпрщ лмок, цм 
ндодгбафаырщ кмейзвіпрщ укйагдлля 
кіе прмомлакз пугмвмгм номудпу кз-
омвмї угмгз ж кдрмы водгуйывалля 
пнмоу ла мплмві вжаєклзт нмпрунмк у 
Цзвійщлмку номудпуайщлмку кмгдкпі 
ра Гмпнмгаопщкмку номудпуайщлмку 
кмгдкпі, жакмлат Укоаїлз «Пом кіе-
лаомглзи кмкдоуіилзи аобіроае», 
«Пом віглмвйдлля нйармпномкмелмп-
рі бмоелзка абм взжлалля имгм балк-
оурмк». Коік ущмгм, ваейзвд жлафдл-
ля каырщ Закмлз Укоаїлз «Пом род-
рдипщкі пугз», «Пом нмоягмк взоі-
хдлля роугмвзт ра кмйдкрзвлзт пнм-
оів», «Пом бджмнйарлу ноавмву гмнм-
кмгу». Оглак, узт лмок явлм боакує 
гйя нмвлмуіллмгм омжвзрку айщрдола-
рзвлзт пнмпмбів взоіхдлля пнмоів. 
Згагалі гмкукдлрз лд гаырщ фіркмгм 
уявйдлля ном номудгуоу кдгіауії, її 
пнмпмбз, кдрмгз, жавгалля і нозлуз-
нз. Вмлз лд взжлафаырщ ноавмвмгм 
прарупу прмоіл кмлсйікру и пакмгм 
кдгіармоа, лд вкажуырщ ла ноавмві 
оджуйщрарз номвдгдлля ракмї номуд-
гуоз. Упулурз вкажалі лдгмйікз жа-
кмлмгавдущ пномбував, хйятмк омж-
омбйдлля и ндодгафі ла омжгйяг Вдо-
тмвлмї Рагз Укоаїлз вігнмвіглі жакм-
лмномдкрз ном кдгіауіы. 

Суррєвзк комкмк гм впралмвйдл-
ля кдгіауії в Укоаїлі прайа омжомбка 
номдкру Закмлу Укоаїлз «Пом кдгіа-
уіы», якзи буйм жаодєпромвалм у 
Вдотмвліи Рагі Укоаїлз 
19.04.2012 омку. Помрягмк рощмт ом-
ків жакмлмномдкр омжомбйявпя гоунмы 
аврмоів жагйя кмейзвмпрі вномва-
гедлля, омжвзрку ра дсдкрзвлмгм 
сулкуімлувалля айщрдоларзвлзт кд-
рмгів взоіхдлля пнмоів в Укоаїлі ра 

взжлалля кдгіауії ла мсіуіилмку оів-
лі. З нозилярряк галмгм жакмлу ла 
жакмлмгавфмку оівлі бугурщ жакоінйд-
лі ноавмві укмвз, мплмвлі жапагз, нм-
оягмк ра нозлузнз жгіиплдлля кдгіа-
уії, ноавмвзи праруп уфаплзків кдгіа-
уіилмгм номудпу. Цди жакмлмномдкр 
гмпзрщ фіркм номнзпує нмоягмк ном-
вдгдлля кдгіауії, мбмв’яжкмвіпрщ вз-
кмлалля кдгіарзвлмї угмгз, а ракме 
кмейзвіпрщ жвдолдлля гм пугу у оажі 
нмоухдлля угмгз ном оджуйщрарз 
кдгіауії, цм лд буйм вкажалм в нмнд-
одглщмку жакмлмномдкрі [6]. Позил-
ярря жакмлу, якзи бз фіркм одгуйывав 
номудгуоу кдгіауії, ндодгбафав 
мбмв’яжкмвіпрщ нозилярзт в її оджуйщ-
рарі оіхдлщ ра жмбмв’яжував пуб’єкрів 
вйаглзт нмвлмваедлщ жапрмпмвуварз 
впі жатмгз гйя взоіхдлля пнмоу, 
ндох жа впд в гмпугмвмку нмоягку, 
жлафлм б нмйдгхзйм номпувалля кд-
гіауії в Укоаїлі. 

Ммейзвіпрщ взкмозпралля айщрд-
оларзвлзт номудгуо взоіхдлля жд-
кдйщлзт пнмоів (нозкзодлля, ндодгм-
вмоз, нмпдодглзурвм) прайа нодгкд-
рмк акрзвлмгм мбгмвмодлля и пдодг 
вірфзжлялзт лаукмвуів. Як жауваеує 
А. М. Міомхлзфдлкм кає ндопндкрз-
ву жанмжзфдлля нмжзрзвлмгм гмпвігу 
США ра ілхзт коаїл, гд гйя взоі-
хдлля пнмоів цмгм кде ждкдйщлзт 
гійялмк, а ракме ілхзт ждкдйщлзт 
пнмоів взкмозпрмвуєрщпя рак жвала 
кдгіауія – (віг йар. mediare – «нмпд-
одглзурвм»), рмбрм пнозялля взомб-
йдллы кмкномкіпу. Вмла гмвдйа пвмы 
гмвмйі взпмку дсдкрзвліпрщ і гмжвм-
йзйа омжвалраезрз пугз. Як жажлафає 
аврмо, ноавзйм ном мбмв’яжкмвіпрщ 
ввдгдлля кдгіауії гмуійщлм буйм б 
ндодгбафзрз пакд гйя пнмоів цмгм 
кде ждкдйщлзт гійялмк [7]. 
О. І. Напріла взжлафає кдгіауіы як 
дсдкрзвлзи айщрдоларзвлзи пнмпіб 
взоіхдлля кдемвзт ждкдйщлзт пнм-
оів. Коік рмгм, жкдлхдлля фзпйа ущм-
гм взгу пнмоів гмпйіглзуя нмв’яжує жі 
жбійщхдлляк жапрмпувалля нмжапугм-
взт ноакрзк нозкзодлля прмоіл і 
нмхзодлля нмжзрзвлмгм гмпвігу вз-
кмозпралля номудгуоз кдгіауії [8, 
п. 134]. 
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Як вігмкм, ждкйя – лаиваейзві-
хзи нозомглзи одпуоп, мпмбйзвм 
жлафзкзи ра уіллзи мб’єкр ноава, 
рмку нмв’яжалі ж лды пундодфкз жа-
пйугмвуырщ ла мпмбйзву увагу. Подг-
кдрмк ждкдйщлмгм пнмоу кмед взпру-
нарз бугщ-якзи кмлсйікр, якзи 
нмв’яжалзи іж ждкдйщлмы гійялкмы, її 
омжкіоакз, кдеакз і р. г. Зажвзфаи 
ждкдйщлі пнмоз прмпуырщпя взлзк-
лдлля, жкілз ра нознзлдлля ноав 
вйаплзків ра ждкйдкмозпрувафів. 
Снмоз кмеурщ взлзклурз лд рійщкз 
кіе мпмбакз, які кмозпруырщпя ждк-
йды, айд і кіе лзкз ра могалакз 
гдоеавлмї вйагз ра кіпудвмгм пакмв-
оягувалля. Мдгіауія кмейзва у пнм-
оат, цм взлзкаырщ іж ждкдйщлзт ноа-
вмвіглмпзл цмгм: взжлафдлля кде 
ждкдйщлмї гійялкз; лагалля абм ндод-
гафі ждкдйщлмї гійялкз; упулдлля 
нмоухдлля ноав вйаплзка ждкдйщлмї 
гійялкз фз ждкйдкмозпрувафа; упу-
лдлля ндодхкмг в кмозпруваллі жд-
кдйщлмы гійялкмы; впралмвйдлля 
пдовіруру; взжлафдлля нмоягку кмоз-
прувалля ждкдйщлмы гійялкмы, рмцм. 

Рмйщ кдгіармоа ноз взоіхдллі 
ждкдйщлмгм пнмоу нмйягає в жгйагеу-
валлі кмлсйікру кіе прмомлакз, 
жлзедллі кіе лзкз ланоуедлмпрі, 
жлярря номрзоіф ра омжбіелмпрди гйя 
взомбйдлля кмкномкіплзт оіхдлщ 
цмгм пніолзт нзралщ, які і йяеурщ в 
мплмву кдгіарзвлмї угмгз. Завгалля 
кдгіармоа ноз взоіхдллі ждкдйщлмгм 
пнмоу нмвзллі нмйягарз в алайіжі 
кмлсйікрлмї пзруауії, могаліжауії 
номудпу ндодгмвмоів кіе прмомлакз, 
пномбі жлаирз лаибійщх мнрзкайщлі 
оіхдлля, гарз упралмвку ла пнівноа-
уы ра іл. 

Поз омжгйягі ждкдйщлзт пнмоів іж 
жапрмпувалляк кдгіауії, прмомлз нмв-
ліпры кмлромйыырщ номудп нозиляр-
ря оіхдлля ра имгм оджуйщрар. Ілхмгм 
і лд кмед бурз, агед в ілхмку взна-
гку, якцм уфаплзків кдгіауії лд вйа-
хрмвуырщ могаліжмвалі кдгіармомк 
ндодгмвмоз, рм вмлз каырщ ноавм 
взирз ж номудпу кдгіауії ла бугщ-якіи 
прагії. Якцм їт лд вйахрмвуырщ укм-
вз кдгіарзвлмї угмгз, рм вмла лд бугд 
укйагдла (нозлузн гмбомвійщлмпрі 

кдгіауії). Цд жкухує уфаплзків кмл-
сйікру воатмвуварз лд рійщкз пвмї 
уійі ра ілрдодпз, а и ужгмгеуварз їт ж 
ілрдодпакз номрзйделмї прмомлз. 

У взнагкат омжгйягу ждкдйщлзт 
пнмоів жапрмпувалля номудгуоз кдгі-
ауії пкмомфує рдокіл омжгйягу пноавз, 
жвійщляє прмомлз віг пугмвзт взроар, 
а в оягі взнагків віг гмомгзт дкпндо-
рзж. 

Поз омжгйягі ждкдйщлзт пнмоів жа 
гмнмкмгмы номудгуоз кдгіауії прм-
омлз жауікавйдлі у взкмлаллі нозил-
ярмгм оіхдлля, мпкійщкз вмлм воатм-
вує ілрдодпз мбмт прмоіл. Поз взоі-
хдллі пнмоів у пугмвмку нмоягку 
прмомла, яка номгоайа номудп, кає 
ноавм нмгарз андйяуіилу пкаогу і уд 
рзк пакзк жарягує взкмлалля оіхдл-
ля. 

Здкдйщлі пнмоз фапрм нмв’яжалі ж 
мсмокйдлляк гмкукдлрауії, в рмку 
фзпйі і ла ждкдйщлу гійялку. Поз омж-
гйягі пнмоу жа гмнмкмгмы номудгуоз 
кдгіауії, прмомлз кмеурщ гмкмвзрзпя 
ном вігхкмгувалля взроар, нмв’яжа-
лзт ж мсмокйдлляк вігнмвіглзт гм-
кукдлрів ла вжаєкмвзгіглзт укмват, 
цм ракме пкмомфує взроарз. 

Уфаплзкз кмлсйікру кмеурщ вга-
варзпя гм гмнмкмгз ілхзт кмлпуйщ-
ралрів, абм пнійщлм нозжлафзрз саті-
вуя, якзи бугд гмнмкагарз їк у вод-
гуйываллі кмлсйікру. Дуед ваейзвм 
фіркм мбукмвзрз в тмгі кдгіауії, кмйз 
і як бугурщ жайуфарзпя гм уфапрі в 
кдгіауії ілхі сатівуі. В оаккат ном-
удгуоз кдгіауії ноз взоіхдллі ждкд-
йщлзт пнмоів кмела жайуфарз кагапр-
омвзт іледлдоів, гдмгджзпрів, дкпндо-
рів ра ілхзт сатівуів, цм вмймгіырщ 
лдмбтіглзкз жлаллякз. 

Як пвігфзрщ алайіж мнубйікмвалзт 
гедодй, в США мплмвлзи мбпяг жд-
кдйщлзт пнмоів омжгйягавпя пугакз 
жагайщлмї ыозпгзкуії (оаимллі, мкоу-
елі, андйяуіилі, взці). В мкодкзт 
храрат буйз првмодлі пндуіайщлі пу-
гмві могалз, нмкйзкалі взоіхуварз 
ждкдйщлі пнмоз. Йгдрщпя, жмкодка, 
ном пндуіайіжмвалзи пуг нм взоіхдл-
лы ждкдйщлзт пнмоів (Massachusetts 
Land Court), првмодлзи в храрі Мап-
пафупдрп в 1898 омуі. Ймгм мпмбйз-
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віпрщ нмйягає в рмку, цм, коік пуггів, 
в ущмку могалі ноауыырщ цд іледлд-
оз, гдмгджзпрз, сатівуі ж лдоутмкмпрі, 
пугмвзи агкіліпроармо, одєпроармо 
ждкдйщ, одвіжмоз ра апзпрдлрз, які 
гмнмкагаырщ пугу бійщх якіплм і ква-
йісікмвалм вігноавйярз пугмфзлпрвм 
[9]. 

В Укоаїлі ла галзи кмкдлр пнд-
уіайіжмвалзт пугів ж омжгйягу ждкд-
йщлзт пундодфмк лд првмодлм. На лах 
нмгйяг, ждкдйщлі пнмоз кмеурщ бурз 
взоіхдлі лд рійщкз жагайщлзкз ра 
пндуіайіжмвалзкз пугакз, а и хйятмк 
айщрдоларзвлмгм водгуйывалля пнм-
оу. Бджукмвлм, жатзпр ноав ра ілрд-
одпів уфаплзків ждкдйщлзт віглмпзл 
нмвзлдл бурз дсдкрзвлзк і жгіиплы-
варзпя лджайделмы пугмвмы вйагмы. 
Помрд якцм є кмейзвіпрщ жапрмпу-
валля ілхмгм хйяту водгуйывалля 
ждкдйщлмгм пнмоу, жмкодка взкмозп-
ралля ілпрзруру кдгіауії, рм уд гмжвм-
йзрщ нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ ноавм-
вмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглм-
пзл, а ракме бугд пнозярз жлзедллы 
кійщкмпрі ждкдйщлзт пнмоів. 

Вігпурліпрщ пувмомї жакмлмгавфмї 
одгйакдлрауії пакмї номудгуоз кдгіа-
уії гмжвмйяє уфаплзкак, ж мглмгм бм-
ку, в якіипщ кіоі пакмпріилм одгйакд-
лруварз номудп, жунзляыфзпщ ла 
бійщх ваейзвзт гйя лзт кмкдлрат 
абм нмвдораыфзпщ гм якзтмпщ нзралщ, 
ж ілхмгм – вігфуварз пдбд бійщх внд-
влдлм і, як лапйігмк, бійщх фіркм см-
окуйыварз пвмї нодрдлжії ра нмба-
еалля. Нджваеаыфз ла рд, цм кдгіа-
уія є лдсмокайіжмвалмы номудгуомы, 
прмомлак впд е лдмбтіглм ла нмфар-
кмвіи прагії впралмвзрз ндвлі ноавз-
йа пнійкувалля ра вдгдлля ндодгмвм-
оів, одгйакдлр номудгуоз. Мдгіармоу 
лдмбтіглм прдезрз жа взкмлалляк 
галзт укмв. 

Оред, кдгіауія є пакмпріилзк 
взоіхдлля кмлсйікру имгм прмомлакз 
жа нігрозккз лдироайщлмї родрщмї 
мпмбз, цм лд вмймгіє нмвлмваедлля-
кз нм взоіхдллы пнмоу. Цд вігоіжляє 
кдгіармоа лд рійщкз віг пуггі (родрди-
пщкмгм абм гдоеавлмгм пугу), айд і віг 
ндодгмвмоів, мпкійщкз в лзт вігпурля 
лджауікавйдла мпмба. 

Мдгіауіы віг ілхзт пнмпмбів вз-
оіхдлля кмлсйікру вігоіжляырщ ла-
прунлі озпз: 

1. Помпрзи ра жомжукійзи номудп 
взоіхдлля пнмоу, якзк кдоуырщ пакі 
прмомлз. В пугмвмку жапігаллі прмом-
лз лд бдоурщ уфапрі в утвайдллі оі-
хдлля – уд є сулкуієы пуггі. У кд-
гіауії прмомлз пакі взомбйяырщ ра 
нозикаырщ оіхдлля. Мдгіармо ліякзт 
оіхдлщ ж нозвмгу пніолмгм нзралля 
лд нозикає і лд гає ліякзт одкмкдл-
гауіи. 

2. У номудпі кдгіауії нозпурлі 
рійщкз кмлсйікруыфі прмомлз, їт 
нодгправлзкз, і кдгіармо, ла вігкілу 
віг пугмвмгм омжгйягу, гд кмеурщ 
бурз нозпурлі и ілхі мпмбз. 

3. У пугі прмомлз жмбмв’яжалі ніг-
кмозрзпя пугмвмку оіхдллы, лавірщ 
якцм прмомла / прмомлз узк оіхдл-
ляк лджагмвмйдлі. Мдгіауія е – уд 
номудп, в якмку ліфмгм лд взоіхуєрщ-
пя бдж жгмгз прмоіл пнмоу. В тмгі лщм-
гм впі оіхдлля нозикаырщпя рійщкз 
жа жгмгмы прмоіл, і мбзгві прмомлз 
гмбомвійщлм бдоурщ ла пдбд мбмв’яжкз 
взкмлуварз нозилярі лзкз пнійщлм 
оіхдлля. Зомжукійм, цм прмомлз омб-
йярщ уд йзхд рмгі, кмйз жагмвмйдлі 
узкз оіхдллякз. 

4. На вігкілу віг пугмвмгм омжг-
йягу, впрун мбмт прмоіл пнмоу в ном-
удп кдгіауії є гмбомвійщлзк, а кдгіа-
рмо – війщлм мбоалзк прмомлакз (в 
ущмку віглмхдллі кдгіауія птмеа ж 
родрдипщкзк пугмк). 

5. Рзжзк кдгіауії кілікайщлзи, 
мпкійщкз кмела прмомла в бугщ-якзи 
кмкдлр кмед вігкмвзрзпя віг номгм-
ведлля номудпу ндодгмвмоів. Мдгіа-
уія номтмгзрщ кмлсігдлуіилм. Впд 
жайзхаєрщпя кіе прмомлакз і кдгіа-
рмомк. 

6. Дм жавгалщ пугу втмгзрщ вз-
жлафзрз, трм жі прмоіл ноавзи, а трм 
взлдл. Мдгіауія е пнмфарку лауійдла 
ла ілхд – прмомлз жа гмнмкмгмы нм-
пдодглзка мбгмвмоыырщ оіжлі ваоіал-
рз взоіхдлля кмлсйікру ра пнійщлм 
мбзоаырщ ж лзт рми, якзи мбзгві 
вваеарзкурщ лаикоацзк. Мдгіауія 
моієлрмвала пкмоіхд ла рд, цм кмела 
жі прмоіл омжукіє ніг пноавдгйзвіпры, 
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ліе ноякм ла ыозгзфлі жакмлз, нод-
удгдлрз ра ноавзйа. 

Такзк фзлмк, кмела кмлпрарува-
рз лаявліпрщ у кдгіауії вдйзкмї кійщ-
кмпрі ндодваг, цм нігкодпйыє лдмб-
тігліпрщ жапрмпувалля ракмгм айщрдо-
ларзвлмгм пнмпмбу взоіхдлля пнмоів 
у ждкдйщліи псдоі. Оглак вігпурліпрщ 
лайделмї одгйакдлрауії жажлафдлмї 
номудгуоз  ла жакмлмгавфмку оівлі 

жлафлм упкйаглыє її жапрмпувалля ла 
ноакрзуі. Тмку уявйяєрщпя жа лдмб-
тіглд нозилярря пндуіайщлмгм жакмлу, 
цм нмжзрзвлм внйзлд ла нмілсмокм-
валіпрщ пупнійщпрва цмгм айщрдоларз-
влмгм пнмпмбу взоіхдлля пнмоів, а 
ракме првмозрщ жакмлмгавфд нігґоул-
ря гйя упніхлмгм омжвзрку галмгм 
ноавмвмгм ілпрзруру в Укоаїлі. 
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Фдгфзхзл Д. В. Мдгіауія як айщрдоларзвлзи пнмпіб жатзпру ноав ла ждкйю 
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ла ждкйы. Аврмомк номалайіжмвалм нмгйягз як вірфзжлялзт, рак і жаоубіелзт лаукм-
вуів цмгм взжлафдлля нмлярря «кдгіауія», а ракме псмокуйщмвалм аврмопщкд взжла-
фдлля лажвалмгм нмлярря. Рмжгйялурм ндопндкрзвз взкмозпралля кдгіауія гйя взоі-
хдлля ждкдйщлзт пнмоів.  

Кйюфмві пймва: кдгіауія, ноава ла ждкйы, жатзпр ноав ла ждкйы, пнмпмбз жатзпру 
ноав ла ждкйы, ждкдйщлі пнмоз. 
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бделшт уфдлшт мрлмпзрдйщлм мнодгдйдлзя нмлярзя «кдгзаузя», а ракед псмокуйз-
омвалш аврмопкзд мнодгдйдлзя лажвалзя нмлярзя. Раппкмродлш ндопндкрзвш зпнм-
йщжмвалзя кдгзаузз гйя оажодхдлзя ждкдйщлшт пнмомв. 

Кйюфдвшд пймва: кдгзаузя, ноава ла ждкйы, жацзра ноав ла ждкйы, пнмпмбш 
жацзрш ноав ла ждкйы, ждкдйщлшд пнмош. 

 
 
Fedchyshyn D. Mediation as an alternative way of protecting the land rights 
The article is devoted to consideration of mediation as an alternative way of 

protecting of land rights. The author analyzes the views of both domestic and foreign 
scholars on the definition of the term «mediation», as well as the author's definition of 
the name of the concept. Perspectives of using mediation for resolving land disputes are 
considered. 
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