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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы62 с., 105 источников. 
Ключевые слова: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА, 

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, МЕДИАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАНДАРТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА, 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА. 

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в 
связи с применением процедуры медиации как альтернативного способа 
разрешения споров в Республике Беларусь. 

Цель работы: определение перспектив развития белорусского 
законодательства в области медиации на основе сравнительно-правового 
анализа существующих международных стандартов правового 
регулирования медиации и законодательства Республики Беларусь о 
медиации. 

Методы исследования: диалектический, сравнительно-правовой, 
формально-юридический,структурно-функциональный,исторический, метод 
анализа и синтеза, метод аналогии и логического анализа. 

В результате исследования осуществлен сравнительно-правовой 
анализ международных стандартов и белорусского законодательствао 
медиации, на основании которого выявлена тенденция развития 
законодательства Республики Беларусь о медиации в соответствии с 
международными стандартами правового регулирования в этой области; 
выявлены возможности дальнейшего развития законодательства Республики 
Беларусь о медиации: 1) путем внесения изменений в существующие 
положения законодательства о медиации, 2) расширения области применения 
медиации в Республике Беларусь, а так же 3) обеспечения гарантий 
принудительного исполнения медиативных соглашений на территории 
иностранных государств. 

Значимость работы: результаты проведенного исследования могут 
быть использованы для дальнейших теоретических исследований и 
расширения применения медиации в законодательстве Республики Беларусь. 
 

  



SUMMARY 

Thes escontain of 62 p., 105 sources. 
Key words: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, MEDIATION 

AGREEMENT, MEDIATION, INTERNATIONAL STANDARDS, 
CONCILIATION, DISPUTE SETTLEMENT. 

Object of the study is legal relations connected with mediation application as 
an alternative dispute resolution in the Republic of Belarus. 

Objective of the study is to determine the prospects of development of 
Belarusian legislation in the field of mediation, based on comparative legal 
analysis of the existing international standards of legal regulation and Belarusian 
legislation on mediation. 

Methods of the study are dialectical, comparative and legal, formal and 
legal, structural and functional, historical, method of analysis and synthesis, 
analogy method and method of logical analysis. 

As a result of the study a comparative legal analysis of international 
standards and Belarusian legislation on mediation was carried out that revealed a 
tendency of development of the Belarusian legislation on mediation in accordance 
with international standards of legal regulation in this field; the following 
opportunities for further development of the Belarusian legislation on mediation 
were found: 
1) amendments to the existing provisions of the law on mediation,2) extension of 
the scope of mediation application in the Republic of Belarus, as well as 3) 
provision of guarantees of the enforcement of mediation agreements on the 
territory of foreign states. 

Significance of the study: the results of the study can be used for the purpose 
of further theoretical studies and expansion of the mediation application in the 
legislation of the Republic of Belarus. 

 

  



РЭФЕРАТ 

Аб'ём дыпломнай работы 62с., 105крыніц.  
Ключавыя словы: АЛЬТЭРНАТЫЎНАЕВЫРАШЭННЕСПРЭЧКІ, 

МЕДЫЯТЫЎНАЕ ПАГАДНЕННЕ, МЕДЫЯЦЫЯ, 
МІЖНАРОДНЫСТАНДАРТ, ПАСРЭДНІЦТВА, ПРЫМІРЫЦЕЛЬНАЯ 
ПРАЦЭДУРА, УРЭГУЛЯВАННЕ СПРЭЧКІ.  

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія складваюцца ў 
сувязі з прымяненнем працэдуры медыяцыі як альтэрнатыўнага спосабу 
вырашэння спрэчак у Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта работы: вызначэнне перспектыў развіцця беларускага 
заканадаўства ў вобласці медыяцыі на аснове параўнальна-прававога аналізу 
існуючых міжнародных стандартаў прававога рэгулявання медыяцыі і 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб медыяцыі. 

Метады даследавання: дыялектычны, параўнальна-прававы, 
фармальна-юрыдычны, структурна-функцыянальны, гістарычны, метад 
аналізу і сінтэзу, метад аналогіі і лагічнага аналізу. 

У выніку даследавання праведзены параўнальна-прававы аналіз 
міжнародных стандартаў і беларускага заканадаўства аб медыяцыі, на аснове 
якога выяўлена тэндэнцыя развіцця заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб 
медыяцыі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі прававога рэгулявання 
ў гэтай вобласці;выяўлены магчымасці далейшага развіцця заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь аб медыяцыі: 1) шляхам унясення зменаў у існуючыя 
палажэнні заканадаўства аб медыяцыі, 2) пашырэння вобласці прымянення 
медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь і 3) забеспячэння гарантый прымусовага 
выканання медыятыўных пагадненняў на тэрыторыі замежных дзяржаў. 

Значэнне работы: вынікі праведзенага даследавання 
магчымавыкарыставаць для далейшых тэарэтычных даследаванняў і 
пашырэння прымянення медыяцыі ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь. 

 


