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АНОТАЦІЯ 

Ткаченко М. О. Мирова угода та примирні процедури в цивілістичному 

процесі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081-Право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка; Київ, 2020. 

Відображення результатів дослідження. Представлена робота є одним 

з перших комплексних наукових досліджень правовідносин з укладання і 

затвердження мирової угоди та аналізу інших примирних процедур в 

оновленому цивільному судочинстві та виконавчому провадженні. 

У дисертації представлено нове вирішення існуючих проблем щодо 

захисту та відновлення прав осіб у цивільному судочинстві та виконавчому 

провадженні шляхом надання примиренню осіб оптимізованих і конкретних 

рис та за рахунок удосконалення умов укладання, визнання і затвердження 

мирової угоди, що дозволило ширше сприйняти суб’єктний склад мирової 

угоди, запропонувати шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства, а 

також підвищення якості діяльності суддів та виконавців. Проаналізовано 

мирову угоду крізь призму передумов укладання мирової угоди, особливості 

пред’явлення її суду, а також характерні риси її визнання судом, затвердження 

та усунення виявлених недоліків. Визначено суб’єктний склад осіб, які мають 

брати участь в її укладанні та встановлено коло заінтересованих осіб, які в 

силу їх інтересів можуть заперечувати проти її визнання судом, що у 

сукупності має забезпечити надійнішу охорону і захист прав та інтересів осіб, 

які беруть участь у цивільному та виконавчому процесах. 

В результаті проведеного дослідження було виявлено істотні прогалини в 

теоретичних підходах до примирення сторін у цивільному судочинстві та у 

виконавчому провадженні, оскільки мирова угода – це результат примирення, 

а не певна процедура. Саме тому в роботі приділено значну увагу 

порівняльному дослідженню сучасних концепцій примирних процедур таких 

як медіація, врегулювання спору за участі судді, розроблено спеціальну 



4 

нотаріальну процедуру врегулювання спору, що виник внаслідок посвідченого 

договору, а також зроблено пропозицію щодо широкого залучення до 

врегулювання спорів третейських судів.  

В роботі надано ґрунтовного аналізу суб’єктам, які беруть участь в 

укладанні мирової угоди та на права яких вона може вплинути, визначені і 

вирішені питання необхідних повноважень на укладання мирової угоди тощо. 

Встановлені процесуальні аспекти визнання мирової угоди. Так, у разі 

виявлення формальних помилок в мировій угоді зміст мирової угоди підлягає 

перегляду сторонами та їх представниками на предмет усунення її недоліків і 

суд має надавати строк для їх усунення, а не відмовляти в її затвердженні. 

Наведене положення зумовлює необхідність поділу мирових угод з 

виявленими судом недоліками на такі, що: можуть бути усунені, формальні, 

описки, арифметичні помилки тощо; не можуть бути усунені, коли виявлено 

порушення закону.   

Встановлено, щоб ухвала суду про затвердження умов мирової угоди 

набула правового значення виконавчого документу має бути в наявності два 

фактори: строк для добровільного виконання умов мирової угоди минув; у 

встановлений строк зобов’язання не було виконане. Слід належно 

кваліфікувати невиконання умов мирової угоди і суду виписувати виконавчий 

лист на підставі мирової угоди, якщо кредитор надасть суду безспірні докази 

правопорушення з боку боржника. 

В роботі зроблені численні пропозиції з удосконалення чинного 

законодавства, зокрема, ЦПК та Закону України «Про виконавче 

провадження», які мають усунути недоліки, прогалини та колізійні норми, а 

також сприяти поліпшенню захисту прав осіб. Так, виявлено неузгодженість 

за змістом між частинами 3 та 4 ст. 207 ЦПК, оскільки в ч. 3 мова йде про 

рішення суду, а у ч. 4 – про ухвалу суду, критично сприйнято положення ч. 1 

ст. 270 ЦПК, де передбачається можливість для суду з власної ініціативи 

ухвалити додаткове рішення та багато інших. Конструктивно-критичному 

аналізу було піддано декілька законопроектів «Про медіацію» і, зокрема, 
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останній, що був прийнятий в першому читанні, але недосконалий. Тому 

Постанова Верховної Ради України «Про прийняття в першому читанні 

проекту Закону України «Про медіацію» від 15.07.2020 р. не достатньо 

обґрунтована, оскільки стан відповідного законопроекту такий, що не підлягає 

його схваленню. Нині вченим, спільно із практиками, слід готувати новий 

законопроект, а не брати за основу існуючі прототипи. Зміст нового 

законопроекту має бути системним, норми мають викладатися послідовно, 

між собою узгоджуватися та бути конкретними, щоб новий інститут, який 

запроваджується в Україні, не завдав шкоди фізичним та юридичним особам і 

не скомпрометував саму ідею медіації. 

З проаналізованої судової практики зроблено висновок, що значна 

кількість ухвал суду про відмову в затвердженні мирової угоди є 

стереотипними із  застосуванням стандартних фраз, а неконкретними і такими, 

що мають відповідати матеріалам певної справи. Було піддано критичному 

аналізу і позицію Великої палати Верховного Суду (ВС) у справі № 

904/7326/17,  оскільки на її розвиток з’являться мирові угоди, затверджені 

судом, коли на майно боржника претендуватимуть й інші кредитори тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у таких 

основних положеннях та висновках, які дисертантом виносяться на захист: 

вперше:  

1) надано комплексне авторське визначення  поняття «мирової 

угоди» як міжгалузевого документу з компромісного вирішення спору між 

сторонами, який має відповідати  вимогам  норм як матеріального, так і 

процесуального права і для набуття ним правового значення повинен 

супроводжуватися заявою сторін про її укладання  та мировою ухвалою суду 

про  її затвердження. Введення поняття «мирова ухвала» збагатить понятійний 

апарат процесуальних галузей правової науки та сфокусує увагу на її 

матеріально-процесуальному змісті; 

2) обґрунтовано, що примирення сторін як альтернатива судовому 

вирішенню спору потребує глибокого переосмислення сутності діяльності 



6 

суддів і адвокатів та впровадження в цивільний і виконавчий процес 

спеціальних механізмів, які будуть сприяти сторонам у врегулюванні спорів з 

урахуванням інтересів всіх осіб на будь-якій стадії відносин між ними, а не 

тільки шляхом врегулювання спору за участі судді; 

3) в результаті порівняльного аналізу визначено, що досудове 

врегулювання спору не може завершуватися мировою угодою, а компромісні 

способи врегулювання спору поза судом можуть бути зафіксовані 

нотаріусами, альтернативне ж врегулювання спору (медіацію) доцільно 

доручити третейським судам;      

4) обґрунтовано, що поняття «мирова угода», в процесуальному змісті, 

нині сприймається лише з позиції її затвердження судом, тому потребується 

наповнити конкретним змістом сам процес  її затвердження з врахуванням 

позиції всіх заінтересованих осіб, включаючи третіх осіб, а також врегулювати 

можливі ускладнення при цьому, зокрема, усунення її недоліків; 

5) доведено, що найкращим способом вирішення багатовекторного 

спору між сторонами є комплексна мирова угода, у якій будуть системно 

врегульовані всі спірні відносини між ними. Позитивним моментом такого 

варіанту врегулювання відносин є те, що у сторін є можливість, фактично, 

домовлятися щодо мирного вирішення й інших  питань (об’єктів), які мають 

відношення до спірних відносин. В такій ситуації «об’єкт обговорення» може 

вміщувати декілька реальних предметів, кожний з яких можна розкласти на 

елементи, щодо яких слід вести переговори і при досягненні компромісу їх 

слід зафіксувати в мировій угоді; 

6) обґрунтовано, що рішення суду, у порівнянні з мировою угодою, є 

менш стабільним, оскільки судді, доволі часто, ухвалюють незаконні та 

необгрунтовані рішення, які оскаржуються до судів вищих інстанцій, що 

зумовлює тривалий розгляд справи. Коли ж мирова угода затверджується 

судом, то сторони самостійно визначають її умови, своїми підписами 

підтверджують згоду з ними і  такий акт є більш  об’єктивним, порівняно із 

«суб’єктивним» рішенням суду. Тому, у подальшому, буде важко 
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обґрунтувати, чому мирова угода  повинна бути скасована  чи визнана 

недійсною; 

7) обґрунтовано, що суд має бути наділений правом на з’ясування у 

правомочної особи волі на укладання мирової угоди і встановлення розуміння 

нею наслідків затвердження мирової угоди. Тому запропоновано, що суд має 

бути наділений повноваженнями, за аналогією з п. 5 ч. 2 ст. 223 ЦПК з  виклику 

позивача та відповідача в судове засідання для дачі особистих пояснень і 

роз’яснення їм наслідків затвердження мирової угоди і тоді, коли в справі 

беруть участь їх представники; 

8) встановлено, що у разі відмови суду у затвердженні мирової угоди 

судовий  розгляд справи не завжди має продовжуватися, як це передбачно у ч. 

5 ст.207ЦПК, оскільки   повинні бути усунені, виявлені під час укладання 

мирової угоди, істотні недоліки, які заважатимуть об’єктивному вирішенню 

справи по суті, зокрема, мають бути замінені представники сторін, які 

неналежно виконували свої повноваження, залучені треті особи тощо; 

9)  доведено, що подання суду мирової угоди, яка суперечить  вимогам 

закону, коли в справі беруть участь адвокати, слід кваліфікувати як 

зловживання правом і доповнити п. 5 ч. 2 ст. 44 ЦПК відповідним положенням 

або  розцінювати  такий факт як низьку кваліфікацію адвокатів і реагувати на  

нього окремою ухвалою; 

10) з проведеного аналізу і у порівнянні, діяльності нотаріусів та 

суддів зроблено висновок про особливу нотаріальну процесуальну і судову 

процесуальну форму, відповідно, посвідчення і затвердження угод 

(домовленостей), які мають кардинальні відмінності від простої письмової 

форми договорів і тим більше усної, але вони подібні в питаннях їх правових 

гарантій – дотримання вимог законності та волі сторін. 

удосконалено:  

11) позицію Волосенка С.А.  щодо необхідності поширення гарантії 

права «бути вислуханим і почутим у суді» на всіх осіб, на права та інтереси 

яких впливатиме затверджена судом  мирова угода. 
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дістала подальшого розвитку:  

12) концепція Бобровника О.В. щодо необхідності з’ясування позиції 

третіх осіб при затвердженні мирової угоди шляхом конкретизації прав та 

обов’язків третіх осіб з самостійними вимогами щодо предмету спору між 

сторонами, а також впливу третіх осіб без самостійних вимог  на процес  

затвердження мирової угоди судом.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

концептуальні положення, висновки та практичні рекомендації, які 

сформульовані в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані: у 

науково-дослідній діяльності щодо подальшого вивчення особливостей 

мирової угоди  та примирних процедур у цивільному та виконавчому процесі; 

у нормотворчій діяльності, пов’язаній із розробкою та прийняттям 

нормативних актів, внесенням змін та доповнень до чинного цивільно- та 

виконавчо-процесуального законодавства; у навчальному процесі при 

викладанні курсу «Цивільний процес», «Виконавчий процес», при написанні 

підручників, посібників, підготовці навчальних програм, методичних 

вказівок; у практичній діяльності адвокатів, суддів, виконавців під час 

укладання і затвердження мирової угоди.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Основні теоретичні положення та практичні висновки, які 

складають наукову новизну дослідження, отримані дисертантом особисто. 

Основні положення дисертації, теоретичні висновки і практичні 

рекомендації доповідались і пройшли апробацію на міжнародних науково-

практичних конференціях: “Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності 

(м. Харків 16-17 березня 2018р.); “Юридична наука нового часу: традиції та 

вектори розвитку (м. Одеса, 9 березня 2018р.,); “Юридична наука нового часу: 

традиції та вектори розвитку (м. Одеса 13 березня 2020р.) , “Науковий 

потенціал та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Запоріжжя, 27- 28 

березня, 2020р.). 
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Відомості про кількість публікацій за темою дисертації. Основні 

положення та висновки дисертації викладено у 13 наукових працях, зокрема, 

9 наукових статтях у фахових виданнях, з них 2 у фаховому виданні, 

віднесеному до наукометричних баз, 1 стаття у міжнародному фаховому 

виданні та 4 тези доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Kлючові слова: мирова угода, примирні процедури, цивілістичний 

процес, сторони, треті особи, суд, нотаріус, виконавець, адвокат, медіація. 

 

SUMMARY 

Tkachenko M.  Settlement agreement and conciliation in tsivilistic process. - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.   

The dissertation on competition of a scientific degree of the Phd  on a specialty 

12.00.03 «Civil law and civil process; family law; private international law " . - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv; Kyiv, 2020. 

Display of research results. The presented work is one of the first 

comprehensive scientific studies of legal relations on the conclusion and approval 

of an settlement agreement and analysis of other conciliation procedures in the 

updated civil proceedings and enforcement proceedings. 

The dissertation presents a new solution to the existing problems of protection 

and restoration of rights of persons in civil proceedings and enforcement 

proceedings by providing reconciliation of optimized and specific features and by 

improving the conditions of concluding, recognizing and approving the settlement 

agreement, which allowed a broader understanding of how to suggest ways to 

improve domestic legislation, as well as improve the quality of judges and executors 

work. The settlement agreement is analyzed through the prism of the preconditions 

for concluding an settlement agreement, the peculiarities of presenting it to the court, 

as well as the characteristics of its recognition by the court, approval and elimination 

of identified shortcomings. The subjective composition of the persons who should 

take part in its conclusion is defined and the circle of interested persons who by 

virtue of their interests can object to its recognition by court is established  and that 

as a result should provide more reliable protection and protection of the rights and 

interests of the persons in civil and enforcement proceedings.  
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As a result of the conducted research there were revealed significant gaps in 

the theoretical approaches to the reconciliation of the parties in civil and 

enforcement proceedings as the settlement agreement- is the result of reconciliatio

n, rather than a particular procedure. 

 That is why the dissertation paid considerable attention to comparative  

research of modern concepts of conciliation procedures such as mediation, 

settlement of dispute within the participation of a judge, developed a special  notari

al procedure for the settlement of the dispute, which arose as a result of the certified 

contract, and also there was made a proposal regarding the broad involvement of 

arbitrational tribunal to resolve disputes. 

 It was  provided  a thorough analysis of the subjects , who are taking part in 

the conclusion of the settlement agreement and whose rights it may 

concern, identified and addressed issues necessary powers for the conclusion of a 

settlement agreement, etc.  There were established procedural aspects of the 

recognition of a settlement agreement. Thus, in case of detecting formal errors  in t

he settlement agreement, its content is subject to revision by the parties 

and their representatives in terms of elimination of shortcomings and the court mus

t give the deadline for their removal, not to deny in its approval.  

The above situation leads to the need for separation settlement agreements wit

h identified seizures drawbacks to such, which can be eliminated, formal clerical, a

rithmetical errors; can not be remedied when a violation of the law is  detected.    

It is established , that  if we need that the court order on the approval of the 

terms of a settlement agreement entered into legal significance of an executive  doc

ument, it must be  the presence of two factors : the deadline for voluntary    executi

on of the terms of the settlement agreement has expired; the obligation 

was not completed in the set term. It should be properly qualified failure  condition

s of the agreement and the court has to issue an executive letter on the basis of a set

tlement  agreement if the lender will provide to the court  an indisputable evidence 

of wrongdoing on the part of the debtor. 

  At work there were made numerous suggestions on improving current  

legislation, in particular, to the Civil Procedural Code and to the Law of  Ukraine "

On enforcement proceedings", which should remove the shortcomingsand 

gaps, collisions, as well as contribute to improving the protection of the rights of    

individuals. Thus,  it was revealed an inconsistency  between the paragraphs 3 and 
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4 of Art. 207 CPC, as in part 3, where it is said about  the 

decision of the court, and in ch. 4 of the decision of the court,critically perceived p

osition p. 1Art. 270 of the CPC, which provides for the possibility for the  court on 

its own initiative to make an additional decision and many others.  Several draft la

ws on mediation were subjected to constructive and critical  analysis, in particular, 

the last one, which was adopted in the first reading but was imperfect. Therefore, R

esolution of the Supreme Council of Ukraine  "On the first reading the draft Law of  

Ukraine "On mediation" from 15.07.2020 was not sufficiently justified, since the 

draft law  is not in appropriate state to be  approved. Nowadays, scientists, together 

with practitioners, should prepare a new bill, and not take as a basis the existing 

prototypes. The content of the new bill should be systematic, the rules should be set 

consistently, so that the new institution, which is introduced in Ukraine, will not 

harm individuals and legal entities and will not compromise the very idea of 

mediation. 

After the analysis of judicial practice, it was made a conclusion, that a 

significant number of court decisions to refuse to approve the settlement agreement

 are stereotyped to use standard phrases and vague. The position 

of the Great Chamber of the Supreme Court (SC) in the case number 904/7326/ 17,

 was subjected to critical analysis and,  as on its development there will 

appear amicable agreement approved by the court when the property the debtor wil

l aspire  other lenders. 

The scientific novelty of the obtained results is specified in the following main 

provisions and conclusions, which are submitted by the dissertation for defense: 

for the first time:  

1) provided a comprehensive author's definition of "settlement agreement" as 

an intersectoral document for compromise settlement of the dispute between the 

parties, which must meet the requirements of both substantive and procedural law 

and for it to acquire legal significance must be accompanied by a statement of the 

parties and amicable court decision about its approval. The introduction of the 

concept of "amicable decision" will enrich the conceptual apparatus of procedural 

branches of legal science and focus on its substantive and procedural content;                   

2) it is substantiated that conciliation of the parties as an alternative to judicial 

settlement of the dispute requires a deep rethinking of the essence of judges and 

lawyers and the introduction of special mechanisms in civil and executive 
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proceedings that will assist the parties in resolving disputes taking into account the 

interests of all persons at any stage, and not only by settling the dispute with the 

participation of a judge;                   

3) as a result of comparative analysis it is determined that pre-trial settlement of 

a dispute cannot be completed by amicable settlement, and compromise methods of 

settling a dispute out of court can be recorded by notaries, alternative dispute 

resolution (mediation) should be entrusted to arbitration courts;          

4) it is substantiated that the concept of "amicable agreement", in the procedural 

sense, is now perceived only from the standpoint of its approval by the court, so it is 

necessary to fill the process of its approval with specific content, taking into account 

the position of all parties, including third parties and to regulate, in particular, the 

elimination of its shortcomings;     

5)  it is proved that the best way to solve the multi-vector dispute between the 

parties is a comprehensive settlement agreement, which will be systematically 

resolved all contentious relationship between them. The positive aspect of this 

option of settling relations is that the parties have the opportunity, in fact, to agree 

on a amicable solution and other issues (objects) that are relevant to the disputed 

relationship. In such a situation, the "object of discussion" may contain several real 

subjects, each of which can be broken down into elements that should be negotiated 

and, if a compromise is reached, they should be fixed in the amicable 

agreement;                  

6) it is substantiated that the decision of the court, in comparison with the 

amicable agreement, is less stable, because judges, quite often, make illegal 

and unfounded decisions, which are appealed to the courts of higher instances, 

which leads to lengthy proceedings. When the amicable agreement is approved by 

the court, the parties independently determine its terms, their signatures confirm 

their agreement with them and such an act is more objective than a "subjective" court 

decision. Therefore, in the future, it will be difficult to justify why the settlement 

agreement should be revoked or declared invalid;                   

7) it is substantiated that the court should be endowed with the right to find out 

from the authorized person the will to conclude an amicable agreement and to 

establish his understanding of the consequences of the approval of the amicable 

agreement. Therefore, it is proposed that the court should be empowered, by analogy 

with paragraph 5 of Part 2 of Article. 223 of the CPC in the summons of the plaintiff 
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and the defendant in court to give personal explanations and explain to them the 

consequences of the approval of the amicable agreement and when their 

representatives are involved in the case;     

8) it is established that in case of refusal of the court to approve the amicable 

agreement, the trial should not always continue, as provided in Part 5 of Article 207 

of the CPC, so  the significant shortcomings, identified during the amicable 

agreement, must be eliminated, that will prevent effective resolution of the case on 

the merits, in particular, should be replaced by representatives of the parties who 

improperly exercised their powers, involved third parties, etc .;     

9) it is proved that the submission to the court of an amicable agreement, which 

contradicts the requirements of the law, when lawyers are involved in the case, 

should be qualified as an abuse of rights and add paragraph 5 part 2 of Art. 44 of the 

CPC by the relevant provision or to regard such a fact as low qualification of lawyers 

and to respond to it by a separate decision;     

10) from the analysis and in comparison, the activities of notaries and judges 

concluded a special notarial procedural and judicial procedural form, respectively, 

certification and approval of agreements (arrangements), which have fundamental 

differences from the simple written form of contracts and especially oral, but they 

similar in matters of their legal guarantees - compliance with the law and the will of 

the parties.                         

improved:  

11) the position of S.A. Volosenko, on the need to extend the guarantee of the 

right "to be heared and heard in court" to all persons whose rights and interests will 

be affected by the amicable agreement approved by the court.             

received further development:  

12) the concept of Bobrovnik O.V. on the need to clarify the position of third 

parties in approving an amicable agreement by specifying the rights and obligations 

of third parties with independent claims on the subject of the dispute between the 

parties, as well as the influence of third parties without independent claims on the 

amicable settlement process.               

The practical significance of the obtained results is that the conceptual 

provisions, conclusions and practical recommendations, which are formulated in the 

dissertation research, can be used: in research activities for further study of the 

settlement agreement and conciliation procedures in civil and enforcement 
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proceedings; in rule-making activities related to the development and adoption 

of regulations, amendments and additions to the current civil and executive  proced

ural legislation; in the educational process when teaching the course  "Civil 

process", "Executive process", when writing textbooks, manuals, training programs, 

guidelines; in the practical activities of lawyers, judges, executors during the 

conclusion and approval of the settlement agreement.  

Personal contribution of the applicant. The dissertation is an independent 

scientific research. The main theoretical provisions and practical conclusions that 

make up the scientific novelty of the study, obtained by the dissertation personally. 

Key provisions of the dissertation, theoretical conclusions and practical 

recommendations were reported and were tested at international scientific 

conferences: “The domestic jurisprudence in modern conditions” (Kharkiv 16-

17 of March, 2018.); “The Legal science of modern times: traditions and vectors of

 development” (Odessa , 9th of March, 2018); "The Legal science of modern times: 

traditions and vectors of development”, (Odessa, the 13 of March, 2020 ), “The 

Scientific Potential and Prospects for the Development of Legal Science”( 

Zaporizhya, 27-28 of March, 2020). 

Information on the number of publications on the topic of 

the dissertation. The main provisions and conclusions of the dissertation are 

presented in 13 scientific papers, in particular, 9 scientific articles in 

professional journals, including 2 in a professional publication related to                 

scientometric  databases, 1 article in an international professional publication and 4 

abstracts at international scientific conferences.   

 

Key words: settlement, conciliation, civilistic process, parties, third parties, the 

court, notary, executor, lawyer, mediation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Мирова угода сторін - це інститут цивільного 

процесу, який відомий із давніх часів та має застосування і в інших 

процесуальних галузях правової науки, зокрема й у виконавчому процесі. 

Важливість його можна оцінювати за багатьма показниками, але головним з 

них є той, який пов’язаний з правами та інтересами учасників цивільного 

судочинства та виконавчого провадження. Коли такі особи не очікуючи 

рішення суду домовляються про компромісні способи врегулювання спору або 

конфлікту між ними, вони беруть на себе відповідальність за подальший 

розвиток чи припинення таких відносин. Мирова угода надає шанс обом 

сторонам вийти з конфлікту або спору непереможеними, а зі збереженням 

відчуття самоповаги, оскільки в основі мирової угоди лежить компроміс і 

застереження можливих більших втрат, ніж ті блага, якими вони поступилися 

під час укладання мирової угоди.  

Іншим показником важливості мирової угоди для сучасного цивільного 

процесу і виконавчого провадження є європейська тенденція до врегулювання 

спорів шляхом примирення сторін (Рекомендації Rec (2002) 10 Ухвалено 

Комітетом Міністрів Ради Європи на 808 засіданні заступників міністрів 18 

вересня 2002 року), включаючи й питання медіації, врегулювання спору за 

участі судді тощо. Але процедура примирення сторін має передбачати чіткі 

умови, на яких сторони домовляються припинити спір і тут мирова угода має 

відігравати вирішальну роль, щоб втрачені сторонами зусилля не були 

марними і спір не перейшов в іншу площину. Дисциплінувати ж сторони має 

реальна можливість примусового виконання мирової угоди, якщо вона 

затверджена ухвалою суду.  

Відштовхуючись від важливості мирової угоди для сучасних 

процесуальних відносин, можна стверджувати, що вона недостатньо чітко і 

послідовно врегульована у законодавстві та досліджена вченими. Зокрема, 

термін «мирова угода» використовується і у Цивільному процесуальному 
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кодексі, і у Законі України «Про виконавче провадження», але в останньому 

нормативному акті цей термін не розкритий, не сформольовано його 

специфічних ознак щодо особливостей певних видів проваджень і множини 

тих суб’єктів, які беруть участь у виконавчому провадженні тощо. В змісті цих 

нормативних актів існують колізії, а також їх норми неузгоджені між собою, 

що ускладнює їх сприйняття і застосування. Недоліки в законодавстві 

негативно відображаються на судовій і виконавчій практиці, а також 

призводять до порушення прав та інтересів осіб. В той же час, реформування 

законодавства не вирішило попередніх проблем і створило нові. Не в останню 

чергу такий стан оновленого законодавства пов’язаний з неузгодженістю 

розробки законопроектів з результатами наукових досліджень, намаганням 

швидко оновити законодавство і без певного державного замовлення на 

створення наукового підґрунття під відповідну реформу.  

В той же час, мирова угода ставала предметом досліджень науковців в 

Україні, серед яких варто виділити такі дисертаційні роботи: Бортнік 

О.Г. «Мирова угода у цивільному судочинстві», Лазарєв С.В. «Мирова угода 

у цивільному судочинстві», Пілехіна О.В. «Мирова угода у практиці 

арбітражного суду і суду загальної юрисдикції» тощо. Серії статей цій 

проблематиці присвятили такі вчені як: Верба-Сидор О. Б. «Компетенція суду 

щодо визнання мирової угоди на стадії виконання рішень у цивільних 

справах», Фурса С.Я. «Мирова угода і процедура її затвердження», «Чи має 

виконувати державна виконавча служба мирову угоду у примусовому 

порядку?» тощо. Безумовно, ці роботи слугують орієнтиром для наступних 

наукових розробок, удосконалення судової і виконавчої практики, однак вони 

некомплексно  аналізують підняту в роботі проблематику і досліджують лише 

мирову угоду в контексті цивільного чи виконавчого процесів, а не примирні 

процедури в цілому. 

Однак доводиться констатувати, що на сьогодні у вітчизняній науці 

тільки з’являються системні дослідження охорони і захисту прав в 

цивілістичному процесі через примирні процедури, спрямовані на пошук 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA%20%D0%9E.%D0%93.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA%20%D0%9E.%D0%93.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
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рішень, що дозволяють максимально забезпечити превенції конфліктів у 

зазначеній сфері, зокрема шляхом проведення медіації, врегулювання спору за 

участі судді, врегулювання спорів, які можуть виникнути при вчинення  

нотаріальних дій . 

Активною розробкою концептуальних основ інституту мирової угоди 

займалися відомі вчені-процесуалісти: В.В. Баранкова, Ю.В. Білоусов, 

С.С. Бичкова, М.В. Бондарєва, О.О. Борисова,  М.В. Вінциславська, О.В. 

Гетманцев, Н.С. Горбань, К.В. Гусаров, О.О. Дерій, М.М. Дякович,  І.О. 

Ізарова, О.О. Кармаза, В.В.Комаров, В.А. Кройтор, Т.М. Кучер, Н.А. Ляшенко, 

Р.О. Ляшенко, Л.С. Малярчук, І.С. Мельник,  P.M. Мінченко, Ю.Д. Притика, 

С.Я. Рабовська, І.В. Решетнікова, Г.О. Світлична, О.С. Снідевич, Д.М. 

Сібільов, Г.П. Тимченко, Є.І. Фурса, С.Я. Фурса, Є.О. Харитонов, 

Н.Ю. Христенко, Ю.С.Червоний, М.Й. Штефан, С.В. Щербак,  В.В. Ярков, 

М.М. Ясинок, Є.О. Ятченко та ін. Не зменшуючи наукового значення 

здобутків вказаних вчених, варто вказати, що комплексне питання мирової 

угоди потребують подальшого поглибленого наукового осмислення в межах 

окремого спеціального дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалось  згідно з планом науково-дослідної 

роботи юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема, бюджетної теми «Теорія і практика адаптаціі 

законодавства України до законодавства ЄС» (№16БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0116U002637) та плану науково-дослідної роботи 

кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури «Охорона і захист 

прав в  цивілістичному процесі». 

Робота слухалась рна засідані кафедри (протокол № 5  від 10.10  2019 

року, протокол № 18 від 05.02 2020 року, протокол № 21 від 13.05. 2020 року). 

Дисертаційне дослідження рекомендовано до захисту на засіданні 

міждисциплінарного семінару ??? (протокол № … від … року). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення гарантій та 
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поліпшення якості охорони і захисту прав осіб під час укладання, визнання і 

затвердження мирової угоди у цивільному судочинстві та виконавчому 

провадженні.  

Для досягнення визначеної мети сформульовані такі теоретичні і 

практичні задачі: 

 визначити правову сутність поняття «мирова угода»; 

 виявити матеріальні та процесуальні основи мирової угоди; 

 дослідити системність в сприйнятті правової позиції та умов мирової 

угоди; 

 узагальнити та проаналізувати переваги та недоліки мирової угоди у 

порівнянні з судовим рішенням, співставити примирні процедури та мирові 

угоди; 

 проаналізувати інші примирні процедури як-то медіація, 

врегулювання спору за участі судді; 

 дослідити суб’єктів мирової угоди та їх інтереси; 

 проаналізувати зміст, форму мирової угоди, можливість 

виправлення її недоліків, процесуальні особливості укладання  мирової угоди 

у цивільному та виконавчому процесах та затвердження її судом; 

 розробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

вдосконалення регламентації мирової угоди у цивільному процесуальному та 

виконавчо-процесуальному законодавстві, а також у судовій та виконавчій 

практиці.  

Об’єктом дослідження є  комплекс суспільних відносин, які виникають  

від час укладання мирової угоди у цивільному судочинстві та у виконавчому 

провадженні і затвердження її судом та інших примирних процедурах. 

Предметом дослідження є наукові розробки в сфері регламентації, 

охорони та захисту прав та інтересів осіб шляхом укладення мирової угоди та 

здійснення інших примирних процедур у цивільному та виконавчому 

процесах, відповідні норми законодавства, а також судова та виконавча 

практика їх застосування. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, вибір 

яких зумовлений особливостями його об’єкта, предмета, мети і завдань. Так, 

використання діалектичного методу дозволило скласти цілісну систему 

уявлень про особливості  укладення мирової угоди в межах цивільного та 

виконавчого процесу і її затвердження судом та інших примирних процедур. 

Формально-логічний метод допоміг виявити особливості укладення та 

затвердження мирових угод судом та виконання ухвали про таке 

затвердження, що є передумовами трансформації або припинення спірних 

правовідносин між сторонами. Застосування методів прогнозування та 

моделювання сприяло формулюванню пропозицій щодо удосконалення 

цивільного процесуального та виконавчо-процесуального законодавства в 

частині врегулювання відносин, пов’язаних з укладанням мирової угоди та її 

затвердженням судом. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана 

робота є одним з перших комплексних наукових досліджень правовідносин з 

укладання і затвердження мирової угоди та аналізу інших примирних 

процедур в оновленому цивільному судочинстві та виконавчому провадженні. 

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у таких основних 

положеннях та висновках, які дисертантом виносяться на захист: 

вперше:  

1. надано комплексне авторське визначення  поняття «мирової угоди» як   

міжгалузевого документу з компромісного вирішення спору між сторонами, 

який має відповідати  вимогам  норм як матеріального, так і процесуального 

права і для набуття ним правового значення повинен супроводжуватися 

заявою сторін про її укладання  та мировою ухвалою суду про  її затвердження. 

Введення поняття «мирова ухвала» збагатить понятійний апарат 

процесуальних галузей правової науки та сфокусує увагу на її матеріально-

процесуальному змісті; 

2. обгрунтовано, що примирення сторін як альтернатива судовому  
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вирішенню спору потребує глибокого переосмислення сутності діяльності 

суддів і адвокатів та впровадження в цивільний і виконавчий процес 

спеціальних механізмів, які будуть сприяти сторонам у врегулюванні спорів з 

урахуванням інтересів всіх осіб на будь-якій стадії відносин між ними, а не 

тільки шляхом врегулювання спору за участі судді; 

3. в результаті проведеного порівняльного аналізу визначено, що досудове 

врегулювання спору не може завершуватися мировою угодою, а компромісні 

способи врегулювання спору поза судом можуть бути зафіксовані 

нотаріусами, альтернативне ж врегулювання спору (медіацію) доцільно 

доручити третейським судам;      

4. обгрунтовано, що поняття «мирова угода», в процесуальному змісті, 

нині сприймається лише з позиції її затвердження судом, тому потребується 

наповнити конкретним змістом сам процес  її затвердження з врахуванням 

позиції всіх заінтересованих осіб, включаючи третіх осіб, а також врегулювати 

можливі ускладнення при цьому, зокрема, усунення її недоліків; 

5. доведено, що найкращим способом вирішення багатовекторного спору   

між сторонами є комплексна мирова угода, у якій будуть системно 

врегульовані всі спірні відносини між ними. Позитивним моментом такого 

варіанту врегулювання відносин є те, що у сторін є можливість, фактично, 

домовлятися щодо мирного вирішення й інших  питань (об’єктів), які мають 

відношення до спірних відносин. В такій ситуації «об’єкт обговорення» може 

вміщувати декілька реальних предметів, кожний з яких можна розкласти на 

елементи, щодо яких слід вести переговори і при досягненні компромісу їх 

слід зафіксувати в мировій угоді; 

6. обґрунтовано, що рішення суду, у порівнянні з мировою угодою, є менш  

стабільним, оскільки судді, доволі часто, ухвалюють незаконні та 

необгрунтовані рішення, які оскаржуються до судів вищих інстанцій, що 

зумовлює тривалий розгляд справи. Коли ж мирова угода затверджується 

судом, то сторони самостійно визначають її умови, своїми підписами 

підтверджують згоду з ними і  такий акт є більш  об’єктивним, порівняно із 
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«суб’єктивним» рішенням суду. Тому, у подальшому, буде важко 

обґрунтувати, чому мирова угода  повинна бути скасована  чи визнана 

недійсною; 

7. обгрунтовано, що суд має бути наділений правом на з’ясування у 

правомочної особи волі на укладання мирової угоди і встановлення розуміння 

нею наслідків затвердження мирової угоди. Тому запропоновано, що суд має 

бути наділений повноваженнями, за аналогією з п. 5 ч. 2 ст. 223 ЦПК з  виклику 

позивача та відповідача в судове засідання для дачі особистих пояснень і 

роз’яснення їм наслідків затвердження мирової угоди і тоді, коли в справі 

беруть участь їх представники; 

8. встановлено, що у разі відмови суду у затвердженні мирової угоди 

судовий  розгляд справи не завжди має продовжуватися, як це передбачно у ч. 

5 ст.207ЦПК, оскільки   повинні бути усунені, виявлені під час укладання 

мирової угоди, істотні недоліки, які заважатимуть об’єктивному вирішенню 

справи по суті, зокрема, мають бути замінені представники сторін, які 

неналежно виконували свої повноваження, залучені треті особи тощо; 

9.  доведено, що подання суду мирової угоди, яка суперечить  вимогам 

закону, коли в справі беруть участь адвокати, слід кваліфікувати як 

зловживання правом і доповнити п. 5 ч. 2 ст. 44 ЦПК відповідним положенням 

або  розцінювати  такий факт як низьку кваліфікацію адвокатів і реагувати на  

нього окремою ухвалою; 

10. з проведеного аналізу, і  у порівнянні, діяльності нотаріусів та судів 

зроблено висновок про особливу нотаріальну процесуальну і судову 

процесуальну форму, відповідно, посвідчення і затвердження угод 

(домовленостей), які мають кардинальні відмінності від простої письмової 

форми договорів і тим більше усної, але вони подібні в питаннях їх правових 

гарантій – дотримання вимог законності та волі сторін. 

удосконалено:  

11. позицію Волосенка С.А.  щодо необхідності поширення гарантії  
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права «бути вислуханим і почутим у суді» на всіх осіб, на права та інтереси 

яких впливатиме затверджена судом мирова угода. 

дістала подальшого розвитку:  

12. концепція Бобровника О.В. щодо необхідності з’ясування позиції  

третіх осіб при затвердженні мирової угоди шляхом конкретизації прав та 

обов’язків третіх осіб з самостійними вимогами щодо предмету спору між 

сторонами, а також впливу третіх осіб без самостійних вимог  на процес  

затвердження мирової угоди судом.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

концептуальні положення, висновки та практичні рекомендації, які 

сформульовані в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані: у 

науково-дослідній діяльності щодо подальшого вивчення особливостей 

мирової угоди  та примирних процедур у цивільному та виконавчому процесі; 

у нормотворчій діяльності, пов’язаній із розробкою та прийняттям 

нормативних актів, внесенням змін та доповнень до чинного цивільно- та 

виконавчо-процесуального законодавства; у навчальному процесі при 

викладанні курсу «Цивільний процес», «Виконавчий процес», при написанні 

підручників, посібників, підготовці навчальних програм, методичних 

вказівок; у практичній діяльності адвокатів, суддів, виконавців під час 

укладання і затвердження мирової угоди.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Основні теоретичні положення та практичні висновки, які 

складають наукову новизну дослідження, отримані дисертантом особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, 

теоретичні висновки і практичні рекомендації доповідались на міжнародних 

науково-практичних конференціях: “Вітчизняна юридична наука в умовах 

сучасності (м. Харків 16-17 березня 2018р.); “Юридична наука нового часу: 

традиції та вектори розвитку (м. Одеса ,9 березня 2018р.,); “Юридична наука 

нового часу: традиції та вектори розвитку (м. Одеса 13 березня 2020р.) , 
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“Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки” (м. 

Запоріжжя, 27- 28березня, 2020р.). 

       Отримані у процесі написання дисертації висновки та пропрозиції 

направлені Голові Комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики Костіну А.Є. та отримана відповідь, що вони є слушними та будуть 

враховані при розробці та вдосконаленні нормативних актів ( лист… № від …) 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 

13 наукових працях, зокрема, 9 наукових статтях у фахових виданнях, з них 2 

у фаховому виданні, віднесеному до наукометричних баз, 1 стаття у 

міжнародному фаховому виданні та 4 тези доповідей на міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, які включають 13 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (121 найменувань на 24 сторінках) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить – 335 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МИРОВОЇ УГОДИ ТА 

ПРИМИРНИХ ПРОЦЕДУР 

 

1.1 Правова сутність поняття «мирова угода»: судове та виконавче 

провадження  

 

Інститут мирової угоди існує тисячоліттями і досліджується вченими як 

в історичній ретроспективі, так і на рівні галузевого та міжгалузевого 

простору [193]. Зокрема, російський вчений С. В. Лазарев зазначає: «Інститут 

мирової угоди має давню історію. Він мав місце ще в Древньому Римі. У Росії 

норми цього інституту були закріплені в Статуті цивільного судочинства 

1864 року, в усіх радянських і російських Цивільних процесуальних і 

Арбітражних процесуальних кодексах… XX століття, а також в діючих ЦПК 

РФ і АПК РФ» [74]. На тій підставі, що інститут мирової угоди передбачений 

у багатьох процесуальних кодексах, зокрема, цивільному і арбітражному (в 

Україні – господарському) робиться висновок про те, що мирова угода є 

міжгалузевим інститутом. Але автор цього висновку як і деякі інші вчені [96] 

робить порівняння лише двох, близьких за правовим змістом, процесуальних 

кодексів і не бере до уваги правове значення мирової угоди в загально-

правовому аспекті та специфіку її регламентації в різних кодексах та інших 

нормативних актах. Зокрема, важко погодитися з думкою цього вченого про 

можливість затвердження позасудових мирових угод нотаріусами» [74], 

оскільки в такій ситуації сам термін «мирова угода» втрачатиме свою 

специфічну рису – врегулювання спору, який знаходиться на безпосередньому 

розгляді суду. При цьому, автор поділяє позицію вчених щодо важливості 

нотаріальної діяльності для врегулювання особливо важливих прав та 

обов’язків осіб в нотаріальному порядку [160; 89].  

Останні ж дослідження так само підтверджують дискусійність поняття 

«мирова угода», оскільки вважається: «…радянський період розвитку нашої 
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державності, для якого було характерним розуміння мирової угоди як єдино 

можливої примирної процедури…» [26, с. 5], тобто із наведеної думки 

вбачається, що мирова угода асоціюється з примирною процедурою, а не 

сприймається як результат примирення сторін.  

Позивач може укладати мирову угоду з відповідачем, тобто у процесі 

розгляду справи судом вони можуть піти на взаємні поступки щодо своїх прав 

та обов’язків і предмету спору, але позивач і відповідач – сторони (ст. 48 

Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПКУ) як суб’єкти з 

протилежними юридичними інтересами до нотаріуса саме у такому статусі не 

звертаються. Правовий зміст діяльності нотаріуса в таких відносинах істотно 

відрізняється від діяльності суду, оскільки нотаріус, за загальним правилом, 

лише фіксує домовленість між сторонами, в якій вони визначають умови їх 

правовідносин, а не врегульовує спори, хоча останні можуть виникнути під 

час вчинення нотаріальної дії, тому нотаріус, якщо особи не врегулюють такий 

спір роз’яснює їм необхідність звернення до суду за вирішенням спору (ст. 42 

Закону України «Про нотаріат») [109]. Сутність же діяльності суду – це владне 

вирішення спору або конфлікту між сторонами, якому властива певна, 

визначена законом, процедура розгляду справи, комплекс прав та обов’язків, 

серед яких важливим є процес доведення обставин справи, гарантії 

виправлення помилок, допущених судом, а також загальнообов’язковість 

судового рішення та процедура його примусового виконання у майбутньому 

тощо.  

Водночас, посвідчена нотаріусом угода (договір) має менше правове 

значення ніж визнана судом мирова угода. Зокрема, будь-яка нотаріально 

посвідчена угода (правочин) за заявою сторони може бути переглянута судом 

першої інстанції на предмет її відповідності закону (ст. 215 ЦК). Але 

затверджена судом мирова угода може бути переглянута на предмет її 

законності тільки судами вищих інстанцій, що робить її більш стабільною і 

загальнообов’язковою для виконання тощо [139].  
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Більш яскравим є інший аргумент, який випливає з аналізу ЦПК [185] та 

Закону України «Про виконавче провадження» [103], де в останньому 

допускається укладання мирової угоди, але затверджувати її має суд, який 

видав виконавчий документ (ст. 434 ЦПК), а не виконавець. Останній має 

лише передати її суду не пізніше триденного строку, оскільки така мирова 

угода сторін виконавчого провадження у письмовій формі повинна бути 

подана виконавцеві (ч. 1). Тому мирову угоду слід розглядати в загально-

правовому сенсі, а також враховувати специфіку її галузевого та 

міжгалузевого сприйняття і регламентації.  

Отже, в загально-правовому контексті важко погодитися з тезою вченого 

про те, що : «Затвердження позасудових непроцесуальних мирових угод, 

зокрема й тих, які укладаються у виконавчому провадженні при реалізації 

виконавчих документів, виданих несудовими юрисдикційними органами, а 

також при реструктуризації кредитних організацій, доцільно покласти на 

нотаріусів. Вказані угоди необхідно забезпечити можливістю примусової 

реалізації у разі добровільного невиконання» [74]. Як в Російській Федерації, 

так і в Україні з часів радянської влади нотаріуси були наділені 

повноваженням вчиняти виконавчі написи на нотаріально посвідчених 

документах, які встановлювали безспірну заборгованість. Такі документи 

ставали підставою для їх примусового виконання, але тепер таке 

повноваження нотаріусів потребує перегляду і узгодження з діяльністю 

третейських і арбітражних судів. В часи радянської влади існували тільки 

державні нотаріуси, приватних не було і вони входили до складу Міністерства 

юстиції, що обумовлювало їх специфічний статус як органу виконавчої гілки 

лади. Крім того, в той період у громадян не існувало значних боргових 

зобов’язань, оскільки тоді не було такого розшарування населення за рівнем 

його доходів як нині. У зв’язку з цим, нотаріуси виконували дрібні функції і 

виконавчі написи стосувалися дрібних угод, оскільки в той час не були 

об’єктом купівлі-продажу ні земельні ділянки, ні фабрики , ні заводи тощо.  
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Нині існують державні і приватні нотаріуси, а останні не мають прямого 

підпорядкування Міністерству юстиції України, здійснюють свою діяльність 

самостійно і незалежно, фактично, на власний ризик і від цієї діяльності мають 

певний власний дохід. Для порівняння, приблизно на таких самих засадах 

організовуються і діють третейські суди, рішення яких не підлягають 

примусовому виконанню. Виходить, що приватні нотаріуси, наділені 

повноваженнями вчиняти виконавчі написи (п. 19 ст. 34 Закону України « Про 

нотаріат), що мають примусово виконуватися (п. 3 ст. 3 Закону України « Про 

виконавче провадження), наділені більшими владними повноваженнями, ніж 

третейські суди, а це положення важко сприйняти в загально-правовому сенсі. 

Тому нині слід вирівнювати повноваження приватних нотаріусів та 

третейських суддів щодо допустимості примусового виконання виконавчих 

написів нотаріусів і рішень третейських судів тільки в тих випадках, коли 

сторони на це однозначно погодяться в первісній нотаріальній угоді чи в угоді 

про передачу спору на розгляд третейського суду. При запровадженні такої 

пропозиції не підлягатимуть примусовому виконанню лише ті рішення, які 

були оскаржені однією із сторін спору і до тих пір, доки рішення суду 

загальної юрисдикції не набере законної сили.  

До речі, поняття «мирова угода» десять раз використовується й у Законі 

України «Про третейські суди» [113], але жодного разу не застосовано в Законі 

України «Про нотаріат» і це зрозуміло, тому що нотаріуси нині не посвідчують 

мирові угоди у сенсі загально-правового значення цього інституту, який має 

місце лише при розгляді справ судом [157 167]. Тому пропозиція російського 

вченого С. В. Лазарева є неприйнятною для правової системи України. Хоча є 

й інші російські вчені, які всебічно досліджують медіативні угоди та 

особливості їх посвідчення [194; 192; 101]. 

При цьому, автор погоджується з позицією української вченої 

О. Г. Бортнік, яка зазначає, що «…у разі неявки сторін до апеляційного суду 

мирова угода має бути викладена у письмовій формі з підписами обох сторін. 

Крім того, підписи фізичної особи можуть бути засвідчені нотаріусом, 
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оскільки у випадку відсутності сторін на засіданні суд не має можливості 

перевірити наявність вільного волевиявлення при укладенні мирової 

угоди» [15]. Як бачимо, автор робить акцент на діяльності нотаріусів, яка 

зводиться до засвідчення і посвідчення безспірних юридичних фактів, зокрема 

засвідчення справжності підпису особи на документі (ст. 34 Закону України 

«Про нотаріат»), а така функція властива нотаріату як правоохоронному 

органу [171]. 

Однак, необхідно все ж таки зауважити щодо першої частини речення 

позиції зазначеного вище вченого, а саме: «у разі неявки сторін до 

апеляційного суду…», яка доводить: по-перше, як мінімум, нераціональну 

поведінку сторін, які не з’являються в судове засідання і суд витрачатиме час 

для оформлення неявки сторін тощо; по-друге, таку поведінку можна 

кваліфікувати як неповагу до суду, оскільки позивач ініціював діяльність суду 

і розгляд справи, доволі часто, вже не може бути завершений лише за вимогою 

позивача та відповідача, коли до участі в справі були залучені треті особи без 

самостійних вимог щодо предмета спору або в справу вступили треті особи із 

самостійними вимогами тощо; по-третє, у разі небажання сторін 

продовжувати розгляд справи доцільно завчасно повідомити суд про те, що 

сторони мають намір укласти мирову угоду або вже сформували її зміст та 

передають суду для визнання та затвердження.  

Цілком можливо і доцільно, щоб сторони спору мали можливість 

вирішувати спірні відносини шляхом укладання певних угод в нотаріальному 

або іншому порядку, але не слід їх називати мировими угодами, щоб не 

знецінювати загально-правовий зміст останнього терміну, який має місце у 

цивільних процесуальних кодексах. Наприклад, порушник правил дорожнього 

руху, що завдав шкоди правам застрахованої особи, укладає угоду і компенсує 

страховику завдану ним шкоду, то ця позасудова угода не повинна називатися 

мировою угодою. Достатньо назвати такий договір добровільним 

відшкодуванням завданої шкоди і всім фахівцям стане очевидний її цивільно-

правовий зміст. Нині дискутується питання про запровадження в Україні 
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інституту «медіації» та обґрунтовується доцільність наділення нотаріусів 

повноваженнями медіаторів [156; 203], і тоді таку угоду можна буде називати 

«медіативна угода нотаріуса». Але питання медіації неоднозначне і навколо 

нього точиться багато дискусій [83; 120].  

Багато фахівців акцентує увагу й на тому, що «використання потенціалу 

нотаріату як примірювача в повній мірі залежить від позиції та активності 

нотаріальної спільноти, і відповідатиме вимогам сьогодення, слугуватиме 

підвищенню ефективності та значимості нотаріату як інституції, здешевленню 

нотаріальної процедури, скороченню строків вирішення нотаріальної справи, 

загальному зниженню спірності відносин цивільного обігу» [14, с. 20]. Інші 

фахівці бачать повноваження нотаріусів у посвідченні досягнутих сторонами 

домовленостей [164, с. 104] тощо, автор закликає обережно відноситися до 

запровадження новітніх концепцій і відрізняти мирову угоду від способів 

примирення сторін та боротьби за додаткову сферу отримання доходу. Так, в 

адвокатурі України мав місце період з монополізації ринку правових послуг, 

але нині адвокатська монополія скасована, проте це не означає, що 

адвокатська спільнота не піднімає питання про можливість виконання 

адвокатами функції медіатора. Достатньо подивитися, під яким кутом зору 

ставляться питання науковцями та практиками, щоб відчути їх остаточну мету. 

«Запропоновані Законопроекти є недосконалими в частині впровадження 

процедури медіації в адвокатську діяльність. Різні суперечливі формулювання 

не надають однозначної відповіді щодо сутності діяльності адвоката як 

медіатора. У зв’язку з цим вважаємо, що на сьогоднішній день необхідно чітко 

закріпити норми в чинному законодавстві щодо інституту медіації, а також 

закріпити та визначити статус адвоката як медіатора» [196, с. 92]. В цій 

науковій роботі не важко помітити заангажованість автора, оскільки в ній 

лобіюються інтереси адвокатів як медіаторів, а не ставиться питання про 

доцільність і способи набуття статусу медіатора. Але ми вважаємо, що не 

можна, одночасно, суміщати діяльність адвоката з медіатором. Виходячи від 

супротивного, вважаємо доцільним поставити запитання: А чи сподобається 
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адвокатам, якщо медіатора наділять повноваженнями із виконання функцій 

адвоката? На нашу думку, слід ставити під великий сумнів суміщення статусу 

адвоката та медіатора, а також досліджувати питання тимчасового виконання 

повноважень адвоката або медіатора, а потім медіатора та навпаки.  

Так, важко погодитися й з іншими гіпотезами та висновками вчених, які 

пропонують «діяльність адвоката-медіатора щодо організації, проведення та 

забезпечення правового супроводу медіації віднести на законодавчому рівні 

до самостійного виду адвокатської діяльності» [11]. З такою пропозицією 

важко однозначно погодитися хоча б тому, що адвокатура намагається 

«привласнити» і цей вид юридичної діяльності, але адвокати здатні 

організовувати примирні процедури на добровільній основі і без відповідного 

законодавчого закріплення. Ні хто не може заважати адвокатам, які 

представляють сторін з протилежними інтересами, провадити консультації з 

метою досягнення компромісного варіанту врегулювання спірних відносин. 

Коли ж вчені виділяють такі типи адвокатів-медіаторів залежно від їх ролі та 

обсягу повноважень у медіації, зокрема: 1) «експерт-консультант»; 

2) «терапевт»; 3) «організатор»; 4) «оцінювач»; 5) «наставник»; 

6) «головуючий» [11], то тут коментарі зайві… Однак, на розвиток наведеної 

пропозиції можна додати такі типи адвокатів як адвокат-психоаналітик, 

адвокат-нотаріус для фіксування домовленостей сторін тощо.  

Залишається лише підкреслити, що питання запровадження медіації в 

Україні стає дедалі дискусійним, оскільки певною мірою втрачається сенс 

такого способу примирення сторін. З зв’язку з цим вважаємо доцільним 

повернутися до аналізу мирової угоди. 

В міжгалузевому просторі назва «мирова угода» вже стала специфічною 

через те, що в сучасному цивільному праві і, зокрема, у ЦК термін «угода» був 

замінений на «правочин». І нині поняття «угода» застосовують лише в ст. 1267 

ЦК та, на нашу думку, випадково, а не цілеспрямовано для позначення 

домовленості між сторонами. Отже, так відбувся розрив між понятійним 

апаратом цивільного права та цивільного процесу щодо правового сприйняття 
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терміну «угода», оскільки цей термін було замінено близьким за значенням 

терміном «домовленість», який застосовується у чинному ЦК аж вісімдесят 

три рази. На нашу думку, для пересічних громадян, не зважаючи на зовнішню 

схожість цих термінів, вони мають істотну різницю в змісті для їх правового 

застосування. Спробуємо це пояснити на наочному прикладі. Якщо сторони 

досягли домовленості, то вона, на нашу думку, має бути відповідно 

оформлена. Інакше, сторони повинні звернутися з такою домовленістю до 

суду, який повинен їх вислухати та зафіксувати умови такої угоди, щоб в 

наступному визнати її законність тощо. Але нині суд не має таких 

повноважень.  

З іншого боку, слово «угода», на думку автора, має означати кінцеву 

фазу переговорів і досягнення домовленості, коли результати останньої 

викладаються письмово у формі договору. Тому більш близькими за 

значенням автор сприймає терміни «переговори» та «домовленості», а термін 

«угода» істотно наближеним до «договору». Водночас у цивільному праві і, 

відповідно, Цивільному кодексі поняття «договір» використовується з 

конкретним змістом, вимогами до його форми тощо, а термін «угода», на нашу 

думку, слід сприймати як більш ширше, але неконкретне поняття, що включає 

й поняття договір.  

Якщо запропонована гіпотеза буде сприйнята фахівцями, то у ЦПК та 

інших нормативних актах, де використовується термін «мирова угода», 

доцільно було б слово «угода» замінити на термін «договір» в силу 

запровадження нової термінології в цивільному праві. Зокрема, з наведеного 

раніше випливає, що мирова угода нині згідно нової редакції ЦПК 

затверджується ухвалою суду (ч. 4 ст. 207 ЦПК), в резолютивній частині якої 

зазначаються умови самої мирової угоди. Але, на думку автора, у ч. 5 ст. 175 

ЦПК у старій редакції вживався більш вдалий термін – визнання мирової 

угоди, тобто під визнанням мирової угоди слід було розуміти її відповідність 

закону та не порушення прав, свобод та інтересів інших осіб, оскільки лише за 

таких умов суд постановляв ухвалу про визнання мирової угоди. Отже, при 
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сприйнятті мирової угоди як специфічного договору, можна говорити й про 

те, що її законність, фактично, визнається (посвідчується) судом і це зумовлює 

«судову форму» договорів. Такий висновок зроблений за аналогією з 

нотаріальною формою посвідчення договорів. Але на відміну від нотаріальної 

форми судова форма визнання (посвідчення) мирової угоди (договору) 

законною залишається нерозкритою.  

Таку позицію обґрунтовують і висвітлюють багато фахівців [122], але її 

помилковість полягає в цивільно-процесуальній формі її посвідчення. Так, у 

цивільному праві поняття «договір» має властивість «автономно» діяти, а 

мировий договір у разі невизнання його судом не матиме юридичного 

значення. Коли ж мирова угода затверджується судом, то надалі ухвала суду, 

може виконуватися у примусовому порядку [159, с. 7].  

Так, О. Г. Бортнік у наведеній, вище у даному підрозділі роботи, гіпотезі 

зробила поштовх до того, щоб спростити реалізацію права на укладання 

мирової угоди сторонами, які не можуть з’явитися в судове засіданні до 

апеляційного суду. Однак, така гіпотеза має сприйматися значно ширше і 

запроваджуватися у подальшому в цивільне судочинство шляхом створення 

спеціальної конкретної процедури визнання мирової угоди судом та порядку 

її пред’явлення суду. Автор в даному випадку має на увазі дискусійність 

зробленої О. Г. Бортнік пропозиції, що пов’язано зі складністю нотаріальної 

процедури і її правовим значенням.  

Так, у ч. 1 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що 

нотаріус та інші уповноважені на вчинення нотаріальних дій особи 

засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить 

законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що 

порочать честь і гідність людини [109]. Отже, з цього положення випливає 

неможливість нотаріального засвідчення підписів сторін на мировій угоді, що 

подаватиметься до суду в силу прямої заборони та обов’язку нотаріуса 

перевірити її на відповідність вимогам закону. Крім того, щодо перевірки 

мирової угоди на відповідність закону та чи не суперечить вона правам та 



37 

охоронюваних законом інтересам інших осіб, то це є обов’язком суду при 

затвердженні мирової угоди (п. 1 ч. 5 ст. 207 ЦПК).  

Виходом з цієї ситуації може стати підготовка двох процесуальних 

документів, які, за звичай, подаються суду для затвердження мирової угоди: 

1) заява (клопотання) про визнання мирової угоди і застосування 

процесуальних наслідків її визнання та затвердження; 2) мирова угода. Автор 

вважає, що нотаріус може засвідчити підписи сторін або уповноважених ними 

представників на заяві (клопотанні) до суду про затвердження мирової угоди, 

але не на самій мировій угоді. 

Отже, до аналізу поняття «мирова угода» слід підходити не тільки з 

точки зору галузевого або міжгалузевого процесуального простору, а й 

обов’язково з позицій загально-правового аналізу, що дозволить 

кристалізувати її сутність в широкому аспекті і, в наступному, уточнити у 

вузькому розумінні. Зокрема, з цієї позиції варто говорити про доцільність 

заміни терміну «мирова угода» на «мировий договір», що дозволить перейти 

до загальновизнаного поняття «правочин» та інтегрувати його з умовами 

визнання правочинів недійсними, передбаченими ЦК. Застерігаючи 

заперечення російськомовних опонентів проти такої назви, зауважу, що 

українська мова дозволяє використовувати таку назву без подвійного 

значення, оскільки слово «мирний» не слід ототожнювати за значенням зі 

словом «світовий». При цьому, автор не наполягає на застосуванні саме такого 

словосполучення, але вважає більш доцільним і необхідним застосовувати 

сучасний термін «договір» замість абстрактного та такого, що не 

використовується у чинному цивільному законодавстві терміну «угода».  

Якщо підійти до поняття «мирова угода» з позицій його законодавчого 

застосування, то можна виявити істотні проблемні питання. Дійсно, саме 

сторони мають називати угоду, яку вони укладають певною назвою, що 

випливає з принципу свободи договору (п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК України), але певні 

терміни, назви договорів (угод) мають законодавче закріплення та певне 

правове значення, наприклад, договір купівлі-продажу у цивільному праві 
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встановлює характерні відносини між сторонами і такий договір не можна 

називати договором дарування тощо. Найперше згадування цього терміну у 

ЦПК «з’являється» у п. 5 ч. 2 ст. 44, де визначається можливість використання 

мирової угоди з метою зловживання процесуальними правами. У ЦПК цей 

термін згадується сорок один раз, що підтверджує багатоплановість його 

використання. Важливість цього інституту важко переоцінити, оскільки його 

правове значення уособлює в собі два важливих аспекти: цивільно-правовий, 

пов’язаний з волевиявленням сторін спору (справи), а також процесуальний, 

оскільки суд має перевіряти зміст такої угоди на предмет її законності тощо. 

Крім того, процесуальний аспект мирової угоди проявляється в тому, що суд 

затверджує мирову угоду ухвалою, яка згідно ст. 258 ЦПК сприймається як 

судове рішення з усіма правовими наслідками, передбаченими 

законодавством, зокрема, у ст. 18 ЦПК.  

Якщо розглядати мирову угоду з точки зору застосування певної 

юридичної термінології, то, за загальним правилом, у ЦПК в новій редакції як 

і у попередній редакції доцільно було б розкрити дане поняття і лише потім 

його застосовувати. Виходячи ж з того, що перше застосування у ЦПК терміну 

«мирова угода» відбувається у ст. 44, а останнє у ст. 434 ЦПК і також цей 

інститут має застосування не тільки в суді першої інстанції, а й в апеляційній 

та касаційній інстанціях, то можна стверджувати, що він має розкриватися в 

главі 1 розділу 1 Загальних положень. Це пояснюється тим, що у ст. 44 ЦПК 

цей термін використовується у змістовному зв’язку з таким складним 

поняттям як зловживання правом, хоча сутність терміну «мирова угода» 

розкривається набагато пізніше, а саме у ст. 207 ЦПК. Це положення 

стосується й ч. 7 ст. 49, ч. 1 ст. 57, статей 142, 197, 200, 204 ЦПК, де 

використовується цей термін до його розкриття у ст. 207 ЦПК. 

Тому, виходячи з правового значення інституту «мирової угоди», та з 

урахуванням положень ЦПК щодо можливості її затвердження на різних 

стадіях розгляду справи як в суді першої інстанції (статті 197, 204 ЦПК), та і в 

суді апеляційної та касаційної інстанцій (статті 373, 408 ЦПК) запропоновано 



39 

доповнити Цивільний процесуальний кодекс главою 1 розділу 1 ЦПК, назву 

якої викласти у такій редакції «Визначення термінів», де сформулювати 

понятійний апарат цивільного судочинства, зокрема, й розкрити сутність 

поняття «мирова угода» . 

Для підтвердження наведеної гіпотези розглянемо й інші приклади 

застосування цього терміну. Так, у ч. 7 ст. 56 ЦПК встановлене право сторін 

укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу, яке розкривається 

стадійно від підготовчого засідання (п. 2 ч. 2 ст. 197, ч. 4 ст. 200 ЦПК) і до її 

застосування у касаційній інстанції (ст. 408 ЦПК). Тут слід також відмітити 

деяку непослідовність при викладанні норм ЦПК, оскільки в деяких нормах 

робиться відсилка до загального сприйняття поняття «мирова угода сторін» 

(статті 373, 408 ЦПК), що сформульоване у ст. 207 ЦПК, а в інших нормах – 

ні. Така непослідовність суперечить логіці викладення матеріалу, оскільки при 

користуванні ЦПК «пересічний читач» не зможе належно сприйняти поняття 

«мирова угода сторін», оскільки це поняття розкривається лише у ст. 207 ЦПК. 

Так, статті 373 та 408 ЦПК знаходяться вже після згаданої норми. Отже, з цим 

поняття користувач вже повинен бути знайомим, але тут все одно робиться 

посилання на ст. 207 ЦПК. Тому у статтях 44, 49, 57, 142, 197, 200, 204 ЦПК 

мають бути зроблені посилання на ст. 207 ЦПК подібно, як це зроблено у 

статтях 373 та 408 ЦПК. У такому разі можна буде усунути й дублювання 

одного і того самого положення у ч. 2 ст. 207 та у ч. 7 ст. 56 ЦПК щодо 

можливості «укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового 

процесу» [150]. 

Виходячи з наведених раніше міркувань звернемося до безпосереднього 

формулювання поняття «мирова угода». Так, О. Г. Бортнік вважає, що мирову 

угоду слід розглядати «як цивільно-процесуальний акт, яким припиняється 

цивільно-правовий спір на основі взаємоузгодженої волі сторін шляхом 

визнання судом. Крім того, мирова угода втілюється у певній процесуальній 

формі: ухвалі про визнання мирової угоди та закриття провадження у 
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справі» [15]. Але така дефініція на стільки загальна, що в ній важко знайти 

характерні риси і договірні основи мирової угоди, а також повноваження суду.  

Водночас, наведене визначення краще, ніж помилкова позиція інших 

вчених, які визначають мирову угоду як засіб позасудового врегулювання 

приватного спору, тобто свідомо відмежовують від судочинства і пропонують 

включити до ЦК РФ, а з іншого – розглядають процесуальні аспекти 

врегулювання такого спору. «Мирова угода є правовим інститутом особливого 

роду. Поєднуючи в собі матеріально-правові і процесуальні елементи, вона 

вимагає спеціального регулювання як в матеріальному, так і в процесуальному 

і колізійному праві. При цьому у своїй основі вона є цивільно-правовим 

договором окремого виду, який може бути укладений сторонами як в ході 

судового процесу, так і до його початку. Позасудові мирові угоди повинні 

регулюватися матеріальним правом, а судові - також і процесуальним правом 

(відносно їх процесуальних наслідків, порядку їх укладення, зміни, 

спростування і виконання)» [33].  

На нашу думку, така позиція призведе до знецінення мирової угоди як 

особливого інституту цивільного процесу і застосування цього терміну до 

будь-яких угод. Наприклад, коли сторони уклали договір і потім виявиться, що 

одна із сторін не здатна його виконати, а інша погоджується на внесення змін 

до його умов, то як має називатися новий договір? Виходячи з буквального 

сприйняття нової мирної домовленості сторін потрібно говорити про мирову 

угоду між ними, але буквально новий договір має відповідати змісту 

волевиявлення сторін, тобто договір про внесення змін до первісного 

договору. Абсолютизуючи слово «мирова» можна дійти до висновку, що будь-

яка угода є мировою, коли сторони мирно домовляються про укладання 

договору. Наприклад, за ст. 21 ЦПК сторони мають право передати спір на 

розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом. Отже, щодо 

вирішення питання про передачу справи на розгляд третейського суду у сторін 

має бути угода, яку так само можна назвати мировою, якщо, буквально, 

виходити із широкого розуміння значення терміну «мирова угода» тощо. Але 
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з таким положенням важко погодитися в силу специфіки мирової угоди як 

інституту судового процесу. 

Водночас інші вчені поняття «мирова угода» формулюють за різними 

істотними ознаками, зокрема, С. В. Лазарев звертає увагу на те, що «мирова 

угода – складне явище, що одночасно належить до різних сфер. Поняття 

“мирова угода” охоплює: Спосіб врегулювання спору. При укладенні мирової 

угоди суд не вирішує справу по суті – сторони самостійно врегулюють спір на 

основі примирення. Процедура врегулювання спору – це порядок здійснення 

дій, спрямованих на врегулювання спору (примирне провадження). Реалізацію 

сторонами цивільного процесуального права: укладення мирової угоди, 

звернення до суду з проханням про її затвердження, затвердження цього акту 

– процесуальні дії. Договір, в якому містяться зобов’язання сторін. Відповідно 

він розглядається як правовідношення (є правами і обов’язками його сторін), 

як юридичний факт (його укладення – юридичний факт в галузі 

процесуального права, матеріальні правовідносини ще не змінюються» [74]. 

Останній найбільш широкий підхід до визначення поняття «мирова 

угода» імпонує автору, оскільки дозволяє відокремити важливі характерні 

риси такого явища як мирова угода, а не спрощувати його або розширювати 

до невизначених меж. Водночас поряд з позитивними рисами ця позиція 

потребує уточнення. Так, вчений С. В. Лазарев деякою мірою абсолютизує 

укладання мирової угоди, оскільки допускає, що «сторони самостійно 

врегулюють спір на основі примирення», але останнім часом доволі 

популярною є тенденція до запровадження медіативних процедур, а також за 

ч. 3 ст. 124 Конституції України допускається: «Законом може бути 

визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору» [60].  

Останнє положення може бути матеріалізоване в повноваження суду 

щодо досягнення мирової угоди різними способами, що вже відображено в 

чинному ЦПК, але з певними, на нашу думку, перебільшеннями в бік впливу 

суду на сторони у справі. Звідси, можливими негативними наслідками можуть 

стати тиск суду на одну із сторін або на обидві сторони, одночасно, для 
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стимулювання до укладання мирової угоди. Тобто під «примирним 

провадженням» можна розуміти як медіацію, так і спеціальну діяльність суду, 

орієнтовану на досягнення мирної «домовленості» і її фіксування у формі 

мирової угоди.  

Але слід зазначити, що доповнення ст. 124 Конституції України у новій 

редакції положенням, що законом може бути визначений обов’язковий 

досудовий порядок урегулювання спору (ч. 3), яке знайшло своє відображення 

у ст. 16 ЦПК у новій редакції є поверненням до пострадянських норм, які 

існували у ЦПК 1963 року, коли без рішення Комісії по трудових спорах 

(надалі – КТС) суди не приймали заяв від працівників про поновлення на 

роботі, виплату зарплати за вимушений прогул (ст. 136 ЦПК 1963 р.), що стало 

значною перешкодою доступу до правосуддя. Тому відновлення 

обов’язкового досудового врегулювання спору не є прогресивною та 

позитивною конституційною новелою демократичної держави. 

Автор впевнений в тому, що для прийняття правильного рішення щодо 

вирішення спору шляхом укладання мирової угоди потрібно зважувати всі 

можливі ризики, а також позитивні риси відповідного договору на кожній 

стадії розвитку правовідносин. Цілком зрозуміло, що найкращим варіантом 

вирішення спору є досягнення компромісу і укладання відповідного договору 

про врегулювання спору без звернення до суду, що дозволить істотно 

зекономити час, зусилля та кошти, а після звернення до суду і понесення 

додаткових витрат компроміс знайти стає важче. Тому слід пропагувати мирні 

способи врегулювання спору, насамперед, серед населення, а не фахівців 

(адвокатів), оскільки, саме, сторони мають бути зацікавлені у вирішенні їх 

спору мирним шляхом та досягненні найоптимальнішого способу виходу зі 

складних правовідносин. Водночас адвокати мають переорієнтувати свою 

професійну діяльність із участі у тривалих та дорогих судових процесах на 

врегулювання спорів їх клієнтів мирним шляхом. 

Укладення та затвердження мирової угоди в цивільному процесі має 

здійснюватися в межах цивільної процесуальної форми та, насамперед, 
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пов’язуватися із досягненнями домовленості між сторонами. З цією метою суд 

може надавати сторонам строк для примирення, може сприяти їм в вирішенні 

різних процесуальних питань, спрямованих на примирення, зокрема, шляхом 

об’єднання їх позовних вимог в одне провадження, перенесенням судових 

засідань тощо. Діяльності суду з затвердження умов мирової угоди також має 

відповідати цивільній процесуальній формі, оформлюватися відповідним 

процесуальним актом – ухвалою суду про затвердження умов мирової угоди 

та закриття провадження у справі, у якій мають бути передбачені наслідки її 

укладання та умови виконання як в добровільному, так і примусовому 

порядку.  

Якщо ж ми розглядаємо мирову угоду як правовий акт, то йому мають 

бути властиві такі риси як дія в часі, в просторі та за колом осіб. Тому слід 

зробити акцент на тому, що така дія мирової угоди може регламентуватися як 

в її змісті, так і передбачатися у законі.  

Після укладення мирової угоди та на підтвердження факту її 

затвердження судом виноситься ухвала, яка має загальнообов’язковий 

характер. Оскільки першоджерелом мирової угоди є воля сторін, які діють у 

власних інтересах, то вважаємо доцільним обмежити дію мирової угоди за 

колом осіб, тобто вона має діяти лише щодо суб’єктів, які брали участь в її 

укладанні. Тому вважаємо, що саме так можна застерегти випадки 

зловживання правом. Зокрема, у ч. 2 ст. 42 Закону України «Про нотаріат» 

йдеться про те, що «…відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у 

відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї 

(нотаріальної. – М. Т.) дії». До судді таких вимог не висувається, а згідно з ч. 3 

ст. 53 ЦПК, якщо при вирішенні питання про відкриття провадження у справі 

або при підготовці справи до розгляду суд встановить, що його рішення може 

вплинути на права та обов’язки осіб, які не є стороною у справі, то він залучає 

таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 

щодо предмета спору між сторонами.  
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Як бачимо, суд з власної ініціативи залучає таких осіб, не запитуючи при 

цьому згоди сторін. Крім того, згідно ч. 1 ст. 53 ЦПК треті особи без 

самостійних вимог можуть самостійно вступити у справу на боці позивача або 

відповідача. Учасники справи (сторони) можуть також подати заяву про 

залучення таких третіх осіб до справи, якщо рішення між ними може вплинути 

на права та інтереси третіх осіб, але будь-яких наслідків невиконання такого 

обов’язку у ЦПК не регламентовано. При цьому, положення ст. 189 ЦПК, які 

регулюють завдання і строк підготовчого провадження не передбачають 

вирішення судом питання про склад осіб, які братимуть участь у справі, хоча 

він сам з власної ініціативи може залучати до участі у справі третіх осіб без 

самостійних вимог (ст. 53 ЦПК). Згідно ст. 182 ЦПК сторони у заявах, 

клопотаннях і запереченнях можуть викладати свої вимоги, заперечення, 

аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань, а також 

заперечення проти них. Тому підтримуючи позицію О. В. Бобровника [13] для 

застереження випадків зловживання сторонами процесуальними правами на 

укладання мирової угоди слід обмежити дію цієї угоди лише колом осіб, які 

брали участь в її укладанні і фіксуванні тощо. Такий висновок обумовлений 

абз. 2 ч. 3 ст. 202 ЦК, який передбачає: «Односторонній правочин може 

створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила». Отже, таке 

положення має бути відображеним і у ЦПК.  

    Наведене дозволяє сформулювати дефініцію «мирова угода» – це 

домовленість сторін про компромісне, на підставі договору, вирішення спору, 

заявлена в суді та зафіксована у такій цивільній процесуальній формі як 

«мирна ухвала» [138]. Автор вважає, що за допомогою розмежування термінів 

«угода» та «ухвала», які властиві матеріальним та процесуальним 

правовідносинам у подальшому можна буде більш чітко у часі та з 

урахуванням стадійності процесу сприймати мирову угоду (договір) між 

сторонами як домовленість, а після її затвердження судом як ухвалу. надано 

комплексне авторське визначення  поняття «мирової угоди». Мирову угоду 

можна розглядати й як міжналузевий  документ з компромісного вирішення 
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спору між сторонами, який має відповідати  вимогам  норм як матеріального, 

так і процесуального права і для набуття ним правового значення повинен 

супроводжуватися заявою сторін про її укладання  та мировою ухвалою суду 

про  її затвердження. 

Введення нового терміну «мирна ухвала» дозволить збагатити 

понятійний апарат процесуальних галузей правової науки [146], а також дасть 

цьому поняттю особливого матеріального і процесуального значення. 

У подальшому дане визначення мирової угоди конкретизуватиметься та 

наповнюватиметься конкретним змістом з урахуванням специфіки цивільної 

процесуальної форми, багатовекторності цивільного судочинства, та 

відмежування подібних процесуальних дій таких як визнання позову, відмова 

від позову, зменшення або збільшення позовних вимог тощо від поняття 

«мирова угода».  

 

1.2 Матеріальні та процесуальні основи примирення: нотаріат, суд, 

третейський суд, виконавче провадження 

 

Інститут мирової угоди і примирення був предметом досліджень 

багатьох як українських вчених [157; 52;167; 144], так і іноземних [202]. Одні 

вчені досліджували її з точки цивільного [15; 133] або господарського 

процесу [98, с. 14; 82; 99], чи універсально [96; 203] і навіть в інституті 

(процедурі) банкрутства [124; 6; 62], інші – у виконавчому процесі [126, с. 13; 

18; 159, с. 7]. Інші вчені у своїх працях звертали увагу на матеріальну складову 

мирової угоди [61] або навіть ототожнювали її з певною процедурою [92], але 

є наукові праці, у яких авторами акцент зроблено на комплексності мирової 

угоди як інституту матеріального та процесуального права [78]. Слід 

зазначити, що інтерес вчених до мирової угоди нині зростає у контексті 

запровадження в Україні примирних процедур і, зокрема, медіації [156], тому 

вчені намагаються проаналізувати переговорні процеси між сторонами з 

урахуванням тих новел, які нині вже мають місце у Цивільному 
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процесуальному кодексі України (надалі – ЦПК) у новій редакції [166]. 

Розглядаючи спір в матеріальних правовідносинах далекоглядний юрист 

мусить прораховувати перспективи його ускладнення процесуальними 

аспектами, коли він стане предметом дослідження у суді, чи матиме місце у 

виконавчому провадженні. Тобто, при зверненні до суду до матеріальних 

правовідносин додається складна система процесуальних відносин, що 

ускладняється комплексом спеціальних прав та обов’язків їхніх суб’єктів, 

істотними витратами, суб’єктивними і об’єктивними факторами.  

Якщо умовно спростити матеріальний спір, то тут можна і слід говорити 

про дві складові такого спору: позицію особи, яка вважає свої права 

порушеними, ту позицію особи, яка на думку першої є правопорушником. 

Зрозуміло, що такий поділ є умовним і не відображає в повному обсязі всіх 

можливих варіантів спірних правовідносин, оскільки не враховує всіх 

можливих першопричин виникнення спору, конфлікту або інших варіантів 

невдоволення однієї особи поведінкою іншої або, навіть, третьої особи. В той 

же час, мусимо визнати, що частина спорів лежить в правовій площині, коли 

необхідно знайти юридичний механізм ліквідації першопричин спору та його 

наслідків, правовий спосіб виходу з ситуації, що склалася.  

Однак, при цьому не варто не брати до уваги, що інша частина спорів 

може виникати внаслідок перевтоми, роздратування, інших емоційних 

складових і навіть психоневрологічних захворювань суб’єктів цивільних 

відносин. Саме тому в розвинених країнах поширена допомога 

психоаналітиків, які намагаються допомогти знайти варіанти виходу із спорів, 

що не мають правового розв’язання або такий спосіб розцінюється як 

найгірший. Ці аспекти в українському суспільстві малодосліджені, практично 

не пропагуються, а серед населення сприймаються як негативні явища, у 

зв’язку з чим в нашій країні має місце високий відсоток напруги тощо. 

Зокрема, доволі високий відсоток розлучень можна пов’язувати з низьким 

рівнем життя населення, перевтомою від накопичення негативної інформації. 
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Але автор далекий від пропозиції, щоб перед розлученням подружжя 

збирало довідки від психіатрів та/або психоаналітиків, так само як і 

обов’язково проходило процедуру медіації щодо їх примирення. Формальний 

підхід в такому разі призведе в нашому суспільстві до ще більшого емоційного 

перевантаження і зайвих витрат як часу, так і матеріальних коштів, а не до 

позитивних результатів.  

Розкладаючи ж матеріальні і процесуальні складові процесу примирення 

сторін ми маємо визнати, що в основі лежать матеріальні складові, а 

процесуальні – орієнтовані лише на те, щоб створити відповідні умови для 

розв’язання спору. Наприклад, банківські установи та страхові агенції мають 

величезний досвід роботи з клієнтами як в період досудового врегулювання 

спору, так і в період розгляду справи судами, тому їх методи впливу на клієнта, 

щоб останній виконав зобов’язання, різноманітні, включаючи зменшення 

відсотків за невиконаними зобов’язаннями, передачу стягнення 

спеціалізованим колекторським фірмам тощо. Доволі часто такі методи 

спрацьовують і клієнти платять по зобов’язаннях без звернення до суду, 

оскільки не бачать перспективи виграшу справи у суді. При цьому, такі 

зустрічі відбуваються без будь-яких медіаторів і визначення процедури, де 

працівники банківських установ вимальовують негативну перспективу для 

клієнта. Тому створення спеціальних умов, зокрема, обов’язкового досудового 

порядку врегулювання спору у переважній більшості випадків не дасть 

позитивних результатів, що пов’язано з багатьма факторами, зокрема, юристи 

таких установ не вправі самостійно укладати будь-які договори без 

узгодження з керівництвом, а керівництво не йде на поступки клієнту, щоб не 

створювати «прецедентів» для інших клієнтів. Саме такий аспект й обумовлює 

те, що в Україні значна частина боргових кредитних зобов’язань потрапляє на 

розгляд в суди і в силу об’єктивних чи суб’єктивних обставин не виконується 

роками. Розмежувати ж об’єктивні та суб’єктивні причини буває вкрай 

складно або навіть неможливо.  
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Щодо нотаріальної діяльності, то у ній має місце гнучка модель 

вирішення спірних відносин, які можуть виникнути між сторонами на підставі 

нотаріально посвідченого договору. Сторони договору можуть застерегти 

виникнення таких спірних відносин саме в нотаріальному порядку, шляхом 

отримання консультацій як нотаріуса, так і свого представника ( адвоката) та 

внесення змін і доповнень до первісного договору.  

Беззаперечним правом сторін договору є право на звернення до 

нотаріуса за отриманням консультацій правового характеру щодо 

конкретизації їхніх прав та обов’язків у первісному договорі, коли вони 

викладені непослідовно або неоднозначно. В результаті такої консультації, за 

взаємною згодою сторін, ними має бути сформульований проект доповнень 

або уточнень певних умов договору, який має посвідчуватися нотаріусом як 

окремий договір, який є невід’ємною частиною попереднього договору. 

На жаль, такий варіант вирішення спірних відносин не поширений в 

Україні, оскільки кожна із сторін намагатиметься скористатися тими 

перевагами, які вона здатна отримати в результаті недосконалості нотаріально 

посвідченого договору. Більше того, багато хто з нотаріусів не визнає своєї 

помилки, що виникла при складанні проекту договору і його посвідченні, 

оскільки вважають, що такі їх дії призведуть до звернення до них з позовом і 

така їх думка не позбавлена сенсу. Тому реальна позиція нотаріусів в судах 

така: під час посвідчення договору все було зроблено правильно і відповідно 

до волі сторін, що підтверджується їх особистим підписом під договором. 

Звідси й випливає відсутність гнучкості в позиції нотаріусів, що негативно 

позначається на врегулюванні спорів в нотаріальному порядку.  

Тому на розвиток думки С. Я. Фурси [161] автор вважає, що при 

укладенні та нотаріальному посвідченні правочину (договір, заповіт) у його 

змісті має бути застереження щодо права сторін та інших заінтересованих осіб, 

у разі виникнення спору щодо тлумачення умов правочину, на звернення до 

нотаріуса за врегулюванням спірних відносин, тобто фіксації їх 

волевиявлення, шляхом посвідчення договору про тлумачення правочину. 



49 

Така умова в договорах, заповітах дозволить уникнути розвитку спору і 

переростанню його в конфлікт з обов’язковим зверненням до суду. 

Тому як правило, невиконання умов договору або хоча б однієї з сторін 

на підставі Закону України «Про нотаріат» або самого договору призводитиме 

до вчинення нотаріусом виконавчого напису. Отже, виконавчий напис 

нотаріуса слід сприймати як своєрідний засіб забезпечення добровільного 

виконання зобов’язання, оскільки у разі його вчинення виникає можливість 

пред’явлення боргового зобов’язання до примусового виконання, тобто 

створення для боржника несприятливих наслідків невиконання зобов’язання. 

Так, згідно ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» 

виконавчий напис нотаріуса є виконавчим документом, тобто підставою для 

примусового виконання. Отже, така нотаріальна дія як вчинення виконавчого 

напису спрощує та пришвидшує реалізацію права кредитора на відновлення 

власних прав, а також ставить перед боржником складніше правове завдання – 

довести, що кредитор та нотаріус порушили його права. Загальновідомо, що 

заперечувати проти пред’явленого позову простіше і у сучасному цивільному 

судочинстві правовий статус відповідача має певні переваги. При цьому, при 

зверненні до суду судові витрати нестиме боржник, який зобов’язаний буде 

одразу оплатити судовий збір та компенсувати гонорар за надання адвокатом, 

правової допомоги, якщо він не звільнений від оплати таких витрат законом. 

На підставі наведеного можна стверджувати, що у змісті нотаріальної 

діяльності, потенційно, існує гнучка система врегулювання спорів і 

застереження конфліктів, яка нині, в силу різних факторів, не в повній мірі 

застосовується нотаріусами. Але при широкому пропагуванні переваг 

нотаріату як органу безспірної юрисдикції, який виконує превентивну 

функцію та подальших розробках вчених щодо позасудових способів 

врегулювання спорів мирних шляхом та їх законодавчій регламентації, 

нотаріус зможе виконувати функцію медіатора. 

Тому слід сформулювати алгоритм дії боржника щодо поліпшення 

процедури виконання зобов’язання за договором при неможливості ним, з 
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об’єктивних причин, вчасно його виконати . У зв’язку з цим боржник може 

звертатися до нотаріуса з заявою про розробку ним пропозицій для стягувача 

щодо вибору найкращих способів виконання зобов’язання мирним шляхом як 

альтернативу вчинення виконавчого напису, включаючи надання відстрочки 

або розстрочки виконання зобов’язання на вигідних для кредитора умовах. 

При цьому відстрочка на певний визначений час або розстрочка в розумних 

строках мають супроводжуватися сприятливими для кредитора умовами, до 

яких можна віднести: додаткові відсотки та індекс інфляції тощо. 

Кредитор, який проконсультується у хороших юристів, має 

усвідомлювати, що в суді може бути підняте питання про зменшення 

штрафних санкцій, про розстрочку та/або відстрочку виконання судового 

рішення, а також, що остаточне рішення суду вже не буде залежати від згоди і 

заперечень кредитора. Доволі часто, до реальної ліквідації правопорушення і 

відновлення прав кредитора, який проходить статус позивача, стягувача, 

минає значний час і не завжди досягається бажаний для нього результат – 

повне відшкодування шкоди. Крім того, кредитору при зверненні до суду та в 

наступному при зверненні до виконавців доведеться нести істотні додаткові 

витрати, у зв’язку з чим, варто брати до уваги і відповідно реагувати на оферту 

боржника, зокрема, шляхом вступу в переговори для досягнення компромісу 

на більш вигідних для нього умовах тощо.  

 Необхідно, на нашу думку, сформулювати процесуальні способи 

врегулювання спірних відносини у нотаріальному порядку, а саме [139]: 

- забезпечення нотаріусом безконтактних переговорів між 

сторонами шляхом вчинення такої нотаріальній дії як передача заяв фізичних 

та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам (п. 17 ст. 34 Закону 

України «Про нотаріат»). За допомогою такої нотаріальної процедури сторони 

можуть обмінятися пропозиціями та віднайти оптимальну, компромісну 

модель виходу із спірних відносин; 

- проведення нотаріусом уніфікації (зведення) позиції сторін щодо 

оферти та акцепту та, з дотриманням волі сторін, формулювання умов 
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конкретного договору, шляхом їх викладення, попередньо, у проекті договору, 

який має бути завчасно переданий сторонам для узгодження, подальшого 

підписання та посвідчення;  

- роз’яснення нотаріусом сторонам згідно статей 5, 44 Закону 

України «Про нотаріат», сутності вчинюваного правочину та тих наслідки, які 

настануть для них після посвідчення договору, з урахуванням конкретних 

умов; 

- широке врегулювання нотаріусом спірних відносин на договірних 

засадах, як вже існуючих, так і тих, які внаслідок ускладнення відносин між 

сторонами можуть стати спірними у майбутньому, особливо це стосується 

сімейних відносин; 

- укладення та підписання сторонами і посвідчення нотаріусом 

нового договору, який зумовлюватиме розірвання попереднього;  

- внесення змін і доповнень до договору, шляхом посвідчення 

нотаріусом окремого договору, який є невід’ємною частиною попереднього. 

Наведені положення при їх подальшому аналізі і приведенні у 

відповідність до системи нотаріальних проваджень з урахуванням інтересів 

кожної із сторін спірних відносин, на нашу думку, зможуть дати позитивні 

результати. До речі, окремі цікаві публікації щодо врегулювання аліментних 

зобов’язань вже мають місце [34], але запропоновані пропозиції варто 

пропагувати і в тому контексті, що шляхом внесення змін до аліментних 

договорів легше варіювати розміром і порядком сплати аліментів, ніж 

звертатися до суду за їх зміною.  

Існують різні думки вчених щодо доцільності наділення нотаріусів 

повноваженнями медіаторів. Так, одні науковці обґрунтовують свою думку 

тим, що це призведе до загального зниження спірності відносин цивільного 

обігу [14]. Інші вчені заперечують доцільність наділення нотаріусів 

спеціальними і широкими повноваженнями медіаторів [165]. Вважаємо, що 

порівняння наведених аргументів дасть можливість об’єктивно підійти до 

вирішення цього питання. Не віддаючи перевагу жодній з позицій автор 
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вважає, доцільним не впроваджувати в правову систему України новітніх 

гіпотез без широкого обговорення даної проблематики, коли існують 

обґрунтовані заперечення.  

Отже, автор вважає, що в процесі проведення ґрунтовних комплексних 

досліджень в сфері нотаріату зможуть бути виявлені потенційні переваги 

нотаріальної форми над формальною медіацією, яку пропонується 

запровадити в правову систему України на тій підставі, що вона 

використовується в провідних країнах світу, але без відповідних, конкретних 

механізмів реалізації цієї діяльності у різних юрисдикційних процесах, 

застереження випадків зловживання правом тощо. 

Очевидно також, що частина матеріальних спорів вже «розв’язується» в 

Україні шляхом переговорів і без звернення до суду, а інша частина 

матеріальних спорів, що вже знаходилася на розгляді в українських судах, 

завершувалися мировими угодами і це не зважаючи на відсутність 

законодавчої регламентації медіації та примирних процедур у спеціальних 

нормативних актах, тому такий досвід можна визнати позитивним і його також 

слід аналізувати та широко пропагувати. Зокрема, серед адвокатів слід 

пропагувати договори про правову допомогу, які будуть включати умови 

мирних переговорів з протилежною стороною, а досягнення вигідного для 

клієнта компромісу без звернення до суду буде вище оцінюватися, ніж частина 

процесуальної діяльності в суді. У власній діяльності адвокати значну увагу 

приділяють матеріальній складовій, тому вони не повинні втрачати істотні 

кошти, якщо досягнуть взаємовигідного компромісу без звернення до суду. 

Таку позицію можна обґрунтувати і високим професійним потенціалом, який 

потребується для того, щоб віднайти спосіб врегулювання спору, який буде 

прийнятним для обох сторін правовідносин.  

Не зважаючи на зроблені пропозиції можна апріорі стверджувати, що 

частина спорів все одно буде потрапляти на розгляд судів і цілком вірогідно й 

медіаторів.  
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До визначення матеріальних і процесуальних основ мирової угоди як 

складової переговорного процесу (примирної процедури) спробуємо підійти 

шляхом аналізу існуючих концепцій вчених та з урахуванням іноземного 

досвіду. Так, у літературі відокремлюються такі зарубіжні моделі процедур, 

спрямованих на примирення сторін спірних правовідносин: 

1. Мирова угода як альтернатива судовому рішенню, – використання 

позасудових засобів укладання мирової угоди із причин складності, тривалості 

і дорожнечі судочинства у таких державах, як США, Англія та інші. 

2. Використання мирової угоди в якості досудового варіанта вирішення 

конфлікту. Зазначена модель передбачає право сторін до розгляду спору в суді 

самостійно мирно вирішити справу, не використовуючи судові процедури 

(Франція, Іспанія, Нідерланди тощо). 

3. Укладання мирової угоди належить до обов’язків суду. З метою 

примирення сторін у судах створюються спеціальні структури; при укладанні 

мирової угоди оформлюється протокол, який має силу судового рішення 

(Японія)» [87, с. 36]. Українські вчені до цієї ж позиції додають, що: 

«В Україні використовується третій варіант примирення сторін. Цивільний 

процесуальний кодекс України передбачає право сторін на будь-якій стадії 

цивільного процесу укласти мирову угоду (ст. 31)» [7].  

Навряд чи можна сприйняти позицію щодо обов’язку суду досягати 

мирової угоди як однозначно правильну, оскільки у суддів України не існує, 

підкреслю, обов’язків досягати такого способу вирішення спору між 

сторонами, яким є мирова угода. Сьогодні мирова угода є скоріше винятком із 

загального правила, ніж широкою практикою вирішення спорів в судах. Якщо 

ж до обов’язків суду віднести, припустимо, певний відсоток справ, які мають 

завершуватися мировою угодою, то з великою долею ймовірності можна 

припустити, що у сучасному судочинстві таке зобов’язання переважна 

більшість суддів формально виконає, але яким способом і якою ціною?  

Сукупність проблемних питань в процесі примирення важко наперед 

визначити щодо конкретної справи, що обумовлює необхідність створення 
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різних способів вирішення спорів, але одними із головних факторів в 

примирних ситуаціях мають бути такі: 

- хто і як має ініціювати примирення. З аналізу судової практики та 

практичної літератури можна зробити висновок, що ініціативу щодо 

примирення і конкретну оферту пропонує, як правило, або сторона зі 

слабкішою позицією, або далекоглядна і більш юридично кваліфікована особа, 

оскільки знає складність досягнення в українському судочинстві швидкого і 

бажаного результату, тому не варто очікувати, що з пропозицією мирного 

врегулювання спору звернеться потенційний позивач, тим більше в тому 

випадку, коли він сплатив судовий збір; 

- готовність до компромісу доволі часто залежить не тільки від 

сторони, а й від її представника – адвоката, в якого можуть бути власні 

інтереси в результатах розгляду справи; 

- при безпосередньому контакті сторін матеріальних правовідносин 

досить складно буде досягнути компромісу в тих відносинах, які мають 

особистісний характер або в силу поведінки сторін вже набули ознак 

особистісного конфлікту. Тому для таких відносин перші переговори варто 

проводити лише за участі кваліфікованих посередників тощо.  

Отже, наведені аргументи змушують брати до уваги в примирних 

процесах значну кількість факторів, які можуть заважати досягти мирової 

угоди. Автор вважає, що тривала і плідна праця з врегулювання спору 

потребує й відповідної ментальності від уповноважених, на здійснення 

юрисдикційної діяльності, осіб. Не вдаючись до прискіпливого аналізу 

стереотипної психології середньостатистичного судді, слід зауважити, що 

багатьом суддям властива владна манера спілкуватися зі сторонами в справі, а 

також з їх представниками, включаючи адвокатів. Така модель формувалася 

навіть не десятиріччями, а сотнями років, тому її змінити буде важко. Але для 

досягнення компромісу необхідно враховувати всі тонкощі конкретної 

матеріальної ситуації, а також процесуальні особливості кожної справи тощо.  
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Так, перед суддею, який може бути задіяний в примирному процесі, 

стоятиме дилема: знайти спосіб мирного врегулювання спору, з урахуванням 

усіх можливих суперечок сторін спору чи вирішити справу своїм владним 

рішенням. Для багатьох суддів другий варіант вирішення спору буде 

зручнішим, оскільки не вимагатиме від них значних затрат їхнього потенціалу. 

Процес досягнення компромісу значно складніший для суду ніж 

формальне ухвалення рішення, тому не багато суддів судів загальної 

юрисдикції зважатиме на такий аргумент як оскаржуваність ухвали про 

затвердження мирової угоди і постановленого рішення, про що йтиметься 

більш докладно в наступних розділах роботи. Тому звернемо увагу на 

потенційну можливість задіяти в примирних процедурах третейські суди. 

Так матеріальні інтереси мають диктувати спосіб позасудового 

врегулювання спору, а також передбачати та застерігати ті негативні наслідки, 

які можуть настати після кожного із варіантів вирішення спору. На цій підставі 

можна по-новому дивитися й на третейський суд і відповідний судовий 

розгляд. Зокрема, згідно ст. 21 ЦПК сторони наділені правом висловити 

бажання звернутися для вирішення спору до третейського суду. 

Але у разі звернення до третейського суду слід враховувати, що 

необхідно буде оплачувати діяльність цього суду, рішення третейського суду 

не є загальнообов’язковим і не може виконуватися у примусовому порядку. 

Отримане рішення третейського суду може бути оскаржене до суду загальної 

юрисдикції (ст. 454 ЦПК), а також не завжди це рішення може слугувати 

підставою для видачі виконавчого листа (ст. 389 ЦПК). На цій простій 

підставі, якщо не брати до уваги назву – третейський суд, можна зробити 

узагальнюючий висновок, що сучасний третейський суд можна умовно 

розглядати як досудовий, по відношенню до судів загальної юрисдикції, 

добровільний порядок вирішення спору між сторонами.  

Перевіримо дане положення в дії на конкретних нормах законодавства, 

а саме: згідно п. 6 ч. 1 ст. 257 ЦПК суд постановляє ухвалу про залишення 

заяви без розгляду, якщо: між сторонами укладено договір про передачу спору 
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на вирішення до третейського суду і від відповідача не пізніше початку 

розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору 

надійшли заперечення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не 

визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути 

виконана. В чому сутність такого заперечення, якщо рішення третейського 

суду не матиме реальних правових наслідків і не може бути примусово 

виконане? Очевидно, що таке заперечення можна кваліфікувати як 

зловживання правом через те, що в такій ситуації відповідач, тобто боржник 

користується процесуальними перевагами і позивач внаслідок цього нестиме 

додаткові витрати на оплату третейського розгляду справи, потім судовий збір 

за подачу заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання 

рішення третейського суду – 0,2 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб [112]. Не варто тут говорити й про те, що для 

малозабезпеченого кредитора складно буде оплатити за власний рахунок й 

послуги адвоката. Однак, і у ч. 2 ст. 21 ЦПК відчуваються переваги, що надані 

третейському суду, оскільки будь-які неточності в тексті угоди про передачу 

спору на вирішення до третейського суду та (або) сумніви щодо її дійсності, 

чинності та виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дійсності, 

чинності та виконуваності. Тобто таке формулювання ставить під сумнів 

можливість звернутись до суду загальної юрисдикції, коли існує третейське 

застереження, але така редакція ч. 2 ст. 21 ЦПК суперечить принципу 

добровільності звернення до третейського суду, принципу змагальності і, 

насамкінець, положенню ст. 3 Конституції України.  

Отже, за своєю суттю обмеження в праві на розгляд справи в судах 

загальної юрисдикції, коли існує третейське застереження в договорі, є 

штучним обмеженням права на безпосереднє звернення до суду. Третейський 

розгляд справи можна, умовно, вважати як досудовий спосіб врегулювання 

матеріального спору, який варто використовувати для проведення примирення 

сторін. Чия позиція у розглядуваній раніше ситуації має домінувати, важко 

однозначно встановити. Так, якщо слідувати за прямою вказівкою в ЦПК, то 
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певні переваги в силу безпосередньої та однозначної норми – п. 6 ч. 1 ст. 257 

ЦПК повинен мати відповідач на передачу спору на розгляд третейського 

суду. З іншого боку, в силу верховенства права і обґрунтованості позиції 

позивача його право на безпосереднє звернення до суду загальної юрисдикції 

має домінувати. Але ж в останнього є лише єдиний спосіб досягнення 

бажаного для нього результату – безпосереднє звернення до Конституційного 

Суду України (ст. 55 Закону України «Про Конституційний Суд 

України») [108], або через суди загальної юрисдикції (ч. 6 ст. 10 ЦПК), що 

потягне за собою зайві витрати часу і зусиль.  

З частини 4 ст. 77 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

випливає, що Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, 

визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги 

конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання 

правом на подання скарги. Під зловживанням правом, на нашу думку, слід 

розуміти неодноразове направлення конституційного подання, 

конституційного звернення, скарги з того самого питання, що вже 

розглядалось у Конституційному Суді України тощо.  

Тобто виходячи з п. 6 ч. 1 ст. 257 ЦПК відповідач без певного правового 

обґрунтування (штучно) змушує позивача нести додаткові витрати і це 

положення слід розцінювати як можливе зловживання правом. Зокрема, нова 

редакція п. 6 ч. 1 ст. 257 ЦПК порівняно з попередньою (п. 6 ч. 1 ст. 207 ЦПК) 

має істотне доповнення, а саме: «…якщо тільки суд не визнає, що така угода є 

недійсною, втратила чинність або не може бути виконана». Так, при зверненні 

до суду в порядку ЦПК особа може згідно ст. 5 Закону України «Про судовий 

збір» отримати певні пільги, але не у третейському суді. Тому особа може 

наполягати на тому, що вона не має реальної можливості звернутися до 

третейського суду у зв’язку з відсутністю коштів і тому укладена угода не 

може виконуватися.  

Отже, авторська позиція зводиться до того, що третейські суди мають 

діяти згідно з основним принципом їх діяльності : «Добровільність звернення 
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фізичних та юридичних осіб до третейського суду». Щодо вимог, які 

пред’являються до суддів третейських судів, то ними є: наявність вищої 

юридичної освіти, практичний досвід у галузі права, а також довіра у певних 

верств населення. Тому, не маючи значного навантаження, порівняно із 

суддями судів загальної юрисдикції, а також істотних владних повноважень, 

які доволі часто заважають суддям віднаходити різноманітні варіанти 

врегулювання спору, третейські судді можуть виконувати роль посередників – 

медіаторів з мирного врегулювання спору і такий процес слід розцінювати як 

досудове врегулювання спорів. 

Узагальнюючи наведене вище, можна стверджувати, що певні 

процедури розгляду матеріального спору судами – це процесуальна 

процедура, а точніше надбудова, яка обумовлює визначення порядку розгляду 

спору, відповідні процесуальні права та обов’язки, які за своїм правовим 

змістом можуть бути як позитивними, так і негативними для однієї із сторін 

спору в силу її процесуального статусу і впливати на досягнення бажаного для 

неї остаточного результату. Через недосконалість процедури розгляду спорів 

в тому чи іншому порядку можуть виникати не тільки спори про права та 

обов’язки матеріальні, а й процесуальні, що додатково ускладнюватиме 

остаточне вирішення матеріального спору. Більше того, як зазначають вчені 

можливими є не тільки зловживання матеріальними правами [8; 21; 28; 48], а 

й цивільними процесуальними правами [23; 41; 67] та у виконавчому 

провадженні [45; 68], що дозволяє боржникам або взагалі без відповідальності 

не виконувати матеріальні зобов’язання, або тривалий час їх не виконувати. 

Тому при впровадженні новітніх процедур примирення слід брати до уваги, 

що вони можуть використовуватися з метою зловживання правами. 

Наприклад, сам процес досудового врегулювання спору або примирення, який 

може стати обов’язковим, реально збільшуватиме строк до відновлення прав 

позивача, а при його використанні з метою зловживання правом такий строк 

буде істотно і доволі часто штучно збільшуватися тощо.  
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Навіть сучасні тенденції до запровадження медіації не можна назвати 

однозначними. Так, не можна применшити роль адвокатів у врегулюванні 

спорів мирним шляхом [155], оскільки саме їм довіряють свої права клієнти і 

вони здатні знаходити способи компромісного врегулювання спорів, але таких 

повноважень адвокатам замало. Зокрема, існує така тенденція: «В частині, що 

стосується прав адвокатів на участь у проведенні процедури медіації було 

вирішено: «Від імені Комітету з питань медіації підготувати консолідовані 

зміни до законопроекту, які б захищали інтереси адвокатури і не 

перешкоджали доступу адвокатів до участі в процедурах медіації в якості 

медіаторів» [2] і така тенденція підтримується науковцями [12]. Водночас 

існують й інші позиції щодо власних інтересів адвокатів у врегулюванні спорів 

між сторонами, де висловлюються кардинально протилежні думки щодо 

зловживання адвокатами власними правами в угоду інтересам самого адвоката 

або його клієнта [67] тощо.  

Якщо буквально проаналізувати останню частину наведеної цитати про 

інтереси адвокатів в процесі примирення сторін шляхом медіації, то стане 

очевидною їх професіональна корпоративна заінтересованість участі в 

медіації, а саме: «Присутні дійшли згоди, що співпраця адвокатів і медіаторів, 

участь адвокатів у медіації поруч із сторонами допоможе і сторонам повною 

мірою усвідомити та врахувати всі свої можливості і ризики у спорі, і 

медіатору впевнитись, що прийняте сторонами рішення є відповідним 

законодавству, виконуваним, усвідомленим сторонами і добровільним, і не 

залишить без роботи адвокатів» [3]. Тобто, участь в медіації планується якщо 

не в якості медіатора, то хоча б як адвоката. Згодом же можна очікувати, що і 

представництво сторін в медіативному процесі адвокати намагатимуться 

монополізувати і зробити обов’язковим.  

Тому автор вважає, що не можна сторонам разом, та кожній з них 

окремо, штучно, нав’язувати додаткові обов’язкові шляхи примирення, 

оскільки особи мають бути наділені правом на безпосереднє звернення до суду 

за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
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інтересів. При цьому, потрібно розвивати альтернативні способи 

врегулювання спорів, всілякими способами сприяти досягненню між 

сторонами компромісу, усуненню конфлікту, добровільному припиненню 

правопорушення та відновленню прав. На реалізацію таких напрямів слід 

спрямовувати не тільки діяльність суддів, а й адвокатів, виконавців, нотаріусів 

та інших фахівців, які стикаються з виникненням спірних ситуацій, 

правопорушень тощо. Така профілактична робота дозволить застерегти 

виникнення злочинів, які доволі часто є наслідками конфлікту або спору, 

зменшення навантажень на суди тощо. 

 

1.3 Системність в сприйнятті правової позиції сторін та умов 

мирової угоди у цивільній справі 

 

Для правильного, системного та комплексного сприйняття правової 

позиції сторони у цивільній справі не достатньо лише позовної заяви та 

заперечень відповідача проти позову, оскільки реальні інтереси сторін у справі 

можуть бути глибоко приховані і не відображатися у процесуальних 

документах [149]. Для формування сучасного розуміння принципів 

процесуальної боротьби сторін, а також їх представників слід ознайомитися не 

тільки зі спрощеним сприйняттям деякими вченими таким явищем як 

зловживання матеріальним правом [134; 135], а й із стратегією і тактикою 

ведення цивільної справи з елементами зловживання як процесуальними 

правами, так і деякими видами діяльності на межі кримінальних злочинів [64]. 

До нових методів боротьби фахівці сьогодні додають процесуальні диверсії, 

що передбачають нав’язування опоненту багатокомпонентної боротьби не 

тільки в межах цивільної справи, а й перенесення спірних відносин до інших 

видів судочинства [129; 131]. Тепер робляться спроби провести межу між 

диверсіями та зловживання правом [130; 132], а також розробляються засоби 

протидії диверсіям [57] тощо, але головним фактором в авторській позиції слід 
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визнати системний підхід до вирішення проблемних ситуацій, про що 

зазначають й іноземні фахівці [204; 206].  

Чим важливі сучасні дослідження зловживань процесуальними і 

матеріальними правами для науки? [143]. Автор вважає, що такі дослідження 

мають спонукати до широкого сприйняття матеріального і процесуального 

права, а також до розуміння складності досягнення бажаного для особи 

результату, коли на її шляху зустрічається опонент – досвідчений фахівець, 

здатний на високому професійному рівні використовувати певні права як 

матеріальні, так і процесуальні на користь однієї особи і, відповідно, на шкоду 

іншій особі.  

Навіть, суто, в межах цивільного процесу, слід брати до уваги складність 

і багатовекторність матеріальних і процесуальних інтересів осіб, які беруть 

участь у справі, які породжують безліч можливих варіантів розвитку 

правовідносин між ними. Наприклад, автор ознайомився з судовою 

практикою [5], коли кредитна установа підписуючи договір іпотеки вимагала 

від боржника вказати іншу адресу його проживання, тобто відмінну від адреси 

знаходження квартири, яка перебуває в іпотеці, а потім в позовній заяві 

вказала адресу місця проживання з договору іпотеки. Не зважаючи на те, що 

жодна судова повістка-повідомлення не були доставлені відповідачу, суд 

ухвалив заочне рішення. В наступному, раз на півроку позивач звертався за 

отриманням судового рішення, але не міг одержати його тому, що заочне 

рішення не могли вручити відповідачу (ст. 227 ЦПК у попередній редакції), 

тобто, фактично, воно не набрало законної сили. На яких підставах позивачу 

все ж таки вдалося отримати рішення, зі справи встановити неможливо, але 

лише після відкриття виконавчого провадження і під час опису виконавцем 

іпотечного майна боржник довідався про наявність такого рішення. Під час 

перегляду заочного рішення суду позивач заявив про збільшення позовних 

вимог із врахуванням відсотків за весь час аж до «нового» судового розгляду 

справи та нарахував пеню [5]. Отже, в цій справі, однозначно, має місце 

зловживання матеріальними і процесуальними правами, коли юридичну 
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необізнаність боржника було використано максимально, а перше заочне 

рішення суду було свідомо заплановано використати лише для того, щоб 

звернути стягнення на майно боржника і в наступному збільшити 

нарахування. Тобто, на перший погляд, дана цивільна справа містила в собі 

заявлені і потенційно значно вищі вимоги кредитора, а такий фактор як час 

судового розгляду використовувався з метою збільшення відсотків по кредиту.  

Отже, для ведення в такій і подібній справі перемовин слід 

сформулювати остаточні вимоги позивача, заперечення відповідача проти 

пред’явленого позову та можливі зустрічні позовні вимоги, які були 

пред’явлені відповідачем в цій справі, щоб застерегти зловживання позивачем 

своїми матеріальними і процесуальними правами. Арифметичні розрахунки у 

даній справі тільки дозволять визначити межі вимог сторін в цій та подібній 

справі, але реальні «торги» між сторонами мають враховувати всі аспекти 

подальшого розвитку правовідносин і перспективи остаточного розрахунку 

між сторонами. Наприклад, загальновідомими є способи затягування процесу 

відновлення прав шляхом пред’явлення вимоги про розстрочку або відстрочку 

виконання зобов’язання, позову іншого із подружжя чи інших кредиторів 

щодо майна боржника, оскарження дій виконавця, визнання торгів недійсними 

тощо. Такі способи зловживання правом надають істотні переваги для 

відповідача-боржника, якщо їм не протиставляти елементи захисту прав 

позивача-кредитора. 

Слід зазначити, що проаналізована вище справа не є досить складною, 

оскільки заявлені вимоги лежать в площині одних правовідносин. Те 

положення, що зустрічний позов залишався не розглянутим протягом 

чотирьох місяців і при цьому навіть не була винесена ухвала про відкриття 

провадження в справі – це лише ускладнює діяльність апеляційного суду, а не 

саме провадження у справі в суді першої інстанції.  

Найбільш складними і емоційно напруженими вважаємо справи, що 

випливають із сімейних відносин, коли питання ставиться про розлучення, 

розподіл спільного майна подружжя, визначення місця проживання дитини 
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(дітей) з одним із батьків, встановлення аліментів, дозвіл на виїзд дитини за 

кордон тощо. Такі комплексні позовні заяви подаються до суду, але суди із 

зрозумілих причин, як правило, роз’єднують дані позовні вимоги в різні 

провадження.  

Отже, для реалізації «мирного плану» врегулювання спірних 

правовідносин виникає необхідність визначитися, як вирішувати справу: 

комплексно чи фрагментарно. В даному випадку питання стоїть про те, чи 

варто знаходити найпростіші положення, які не викликають істотного 

протистояння і по них укладати мирові угоди чи намагатися комплексно 

вирішити всі справи одночасно однією мировою угодою?  

Тут варто зазначити, що доволі часто мирні переговори 

супроводжуються не тільки недовірою сторін мирової угоди, а й 

висококваліфікованих представників між собою. При формулюванні умов 

мирової угоди можна виявити рівень кваліфікації опонента, дійсні інтереси 

протилежної сторони і на цій підставі зробити висновок про те, а чи не 

намагаються опоненти використати час задля задоволення інших інтересів, чи 

не спонукають до допущення помилок опонентом тощо.  

Отже, ведення переговорів з вирішення спору мирним шляхом – це не 

тільки складна правова полеміка між сторонами та їх представниками, а й 

важка, емоційно напружена розмова, де на психологічному рівні зважуються 

не тільки пропозиції протилежної сторони, а й її поведінка, тон розмови тощо. 

Тому для досягнення успіху мало робити поступки лише з боку однієї сторони, 

а й потрібно діяти в її інтересах, тобто вимагати від іншої сторони «кроків на 

зустріч», але в розумних межах та на вигідних для обох сторін умовах, з 

урахуванням положень ч. 5 ст. 207 ЦПК про те, що мирова угода не повинна 

суперечити закону чи порушувати права, свободи чи інтереси інших осіб.  

Так, при розгляді однієї сімейної справи (автор був присутнім на даному 

судовому засіданні при проходженні студентської практики) питання стояло 

про розподіл майна подружжя в натурі. Згідно такого поділу, будинок мав 

відійти чоловіку, а квартира та автомобіль – дружині, про що йшлося у 
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запропонованому сторонами первісному проекті мирової угоди. Крім того, 

даним проектом мирової угоди за дружиною залишалось право на половину 

земельної ділянки під будинком. Після консультації представника чоловіка з 

дружиною, були внесені уточнення до мирової угоди, згідно яких вона 

погодилась на те, щоб право власності на будинок і земельну ділянку під ним 

залишилось за чоловіком. Такий крок як подарунок дружиною п’яти соток 

землі під будинком чоловіку був високо оцінений опонентами і всі інші 

питання, які стосувались дітей, їх утримання, батьком, який збирався на 

постійне місце проживання за кордон, погашення аліментного обов’язку 

нерухомим майном вирішилися без істотних проблем.  

Тому, на нашу думку, найліпшим способом врегулювання 

багатовекторного спору між сторонами – є комплексна мирова угода, де 

будуть системно врегульовані всі спірні відносини між ними з урахуванням 

інтересів третіх осіб. Позитивним моментом такого варіанту врегулювання 

даних відносин є те положення, що у сторін є можливість, фактично, 

домовлятися щодо мирного вирішення й інших питань (об’єктів), які мають 

відношення до спірних відносин. В такій ситуації «об’єкт обговорення» може 

вміщувати декілька реальних предметів, кожний з яких можна розкласти на 

елементи, щодо яких слід вести переговори і при досягненні компромісу 

зафіксувати його в мировій угоді. 

Вважаємо не доцільним докладно аналізувати поведінку суб’єктів під 

час переговорів, способи впливу на опонента тощо, оскільки дослідження в цій 

сфері відносяться до конфліктології [97; 212], риторики та інших галузей 

науки [53; 136; 118]. Важливу роль у сприйнятті медіації мають відіграти 

дослідження на межі конфліктології та медіації [80], а також медіації в різних 

країнах світу [205]. Головне, на що слід звернути увагу, що предметом 

дослідження даних галузей науки є конкретна поведінка особи, риторичні 

прийоми і техніки, які слід використовувати при проведені переговорів. 

А питання, які є предметом переговорів та стосуються прав та обов’язків 

суб’єктів матеріальних відносин є предметом права як матеріального, так і 
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процесуального, тому мають досліджуватися у межах певних галузей правової 

науки. Зокрема, фахівцям відомо, що після відкриття виконавчого 

провадження з боржника буде стягуватися виконавчий збір, що є негативним 

явищем для нього, але мало хто з фахівців звертає увагу й на те, що і стягувач 

має сплачувати авансовий внесок, що також лягає додатковим фінансовим 

«тягарем» на останнього. Отже, цей аргумент може бути використаний під час 

перемовин зі стягувачем. Тому всілякі новітні секретні техніки переговорів 

мають спиратися на аргументи, які випливають зі знань процесуальних 

галузей правової науки.  

Так, із засобів масової інформації відомо, що у Російській Федерації 

поширеними є послуги зі створення сусідам важких житлових умов у 

комунальній квартирі з метою схиляння останніх до укладання договору 

продажу частки в квартирі на невигідних умовах, тому і такий аргумент як 

вселення в комунальну квартиру «скандальних» сусідів, які діятимуть на межі 

порушення закону, також використовується в реальних переговорах. Отже, на 

кожний очевидний або несподіваний аргумент потрібно швидко знаходити 

достойний контраргумент і висувати власні пропозиції.  

Реальний процес перемовин розпочнеться лише тоді, коли опоненти 

відчують сильні сторони позиції один одного, безперспективність подальшої 

конфронтації і можливість недосягнення бажаного результату через реальні 

контрдії опонента.  

Слід також зауважити, що комплексний документ про врегулювання 

багатовекторного спору (комплексна мирова угода) буде відрізнятися 

складністю у формулюванні її умов, визнанні і затвердженні судом. Тому при 

складанні проекту комплексної мирової угоди потребуватиметься докласти 

багато зусиль, щоб якісно сформулювати та узгодити між собою усі її істотні 

умови, визначити і узгодити взаємозалежні положення, а також встановити 

засоби забезпечення виконання конкретних пунктів зобов’язань кожною 

стороною. 
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Слід також визнати, що позиції окремих вчених важко однозначно 

сприйняти, коли йдеться про комплексний характер врегулювання спору. 

Зокрема, Г. М. Ахмач стверджує, що: «Суб’єктами укладання мирової угоди 

мають бути тільки сторони (або їхні представники)» [7]. На нашу думку, для 

комплексного врегулювання спору потрібно враховувати позиції всіх 

заінтересованих осіб, щоб наступна мирова угода була стабільною і 

породжувала реальні правові наслідки. Тому у цьому контексті заслуговує на 

увагу пропозиція О. В. Бобровника про необхідність залучення та підписання 

мирової угоди третьої особи без самостійних вимог, яка бере участь у справі 

на боці відповідача з метою пред’явлення до неї регресного позову [13]. 

Актуальним у цьому зв’язку є аналіз ст. 1258 ЦК, де йдеться про зміну 

черговості одержання права на спадкування і встановлено, що участь у 

договорі мають брати заінтересовані спадкоємці, а договір має укладатися 

після відкриття спадщини. При цьому, не допускається порушення прав 

спадкоємця, який не бере у ньому участь, а також спадкоємця, який має право 

на обов’язкову частку. Дане правило деякою мірою проливає світло на те, хто 

ж і в якій якості може брати участь у відповідній цивільній справі щодо 

підтвердження права на зміну черговості спадкування (ч. 2 ст. 1258 ЦК). Але 

конкретно не визначено, хто ж може розцінюватися як заінтересовані 

спадкоємці, тому можуть мати місце зловживання правом, коли за 

домовленістю один із спадкоємців, що прийняв спадщину першим, 

укладатиме відповідний договір з метою зменшення часток інших 

спадкоємців. Аналогічними можуть стати цивільні справи, коли «підставний» 

спадкоємець визначить в якості відповідача «заінтересованого» спадкоємця і 

укладе з ним мирову угоду про визнання права на спадкування.  

Але це лише один з прикладів використання мирової угоди з метою 

зловживання правом, коли внаслідок недосконалості норм матеріального 

права виникає можливість впливати на права та інтереси інших осіб. 

Критичний погляд на ст. 1258 ЦК можна пояснити тим, що укладання 

договору про зміну черговості спадкування необхідно посвідчувати лише тоді, 
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коли всі бажаючі прийняти спадщину спадкоємці мають скористатися своїм 

правом на спадкування, тобто після закінчення шестимісячного строку на 

прийняття спадщини і на період укладання відповідного договору нотаріальне 

провадження з видачі свідоцтва про право на спадщину за законом має 

зупинятися. В такому випадку всі спадкоємці здатні будуть висловити своє 

бажання або небажання визнати право на зміну черговості на спадкування, а 

також прийняти участь у відповідній цивільній справі, якщо спадкоємець не 

отримає згоду від усіх спадкоємців. Наданий автором конструктивно-

критичний аналіз даної норму закону дасть підстави викласти її у такій 

редакції, щоб ускладнити можливість зловживання правом як матеріальним, 

так і процесуальним, а також застерегти права всіх заінтересованих осіб. В 

усякому разі, для стабільності мирової угоди в розглядуваній правовій ситуації 

доцільно до її укладання залучати всіх спадкоємців, які мають право на 

спадкування та претендують на спадщину.  

Перелічити всі можливі варіанти складних справ, де беруть участь крім 

сторін, треті особи з самостійними вимогами щодо предмету спору або без 

таких, а також особи, яких спеціально не повідомили про розгляд справи, щоб 

таємно від кредитора передати коштовний об’єкт, на який може бути звернено 

стягнення тощо, неможливо. Одне очевидно, що при участі в укладені мирової 

угоди всіх заінтересованих осіб, а не тільки сторін, вона володітиме більшою 

стабільністю. Тому штучне обмеження суб’єктів укладання мирової угоди 

тільки сторонами (або їхніми представниками) не тільки нераціональне і 

необ’єктивне, а й протизаконне. Зокрема, дане положення суперечить 

цивільно-правовому принципу свободи договору, а також інтересам всіх 

заінтересованих осіб.  

Тобто не тільки багатовекторність пред’явлених претензій, а й 

суб’єктний склад осіб, які беруть участь в цивільній справі або виконавчому 

провадженні, може диктувати коло суб’єктів мирової угоди, які у власних 

інтересах будуть намагатися вплинути на її зміст. Тобто і в даному випадку 

раціонально комплексно вирішувати справу шляхом залучення до участі в 
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укладанні мирової угоди всіх заінтересованих осіб. Так, при визначенні 

солідарної або субсидіарної відповідальності декількох осіб в них буде 

особиста зацікавленість в укладанні мирової угоди щодо встановлення обсягу 

і послідовності пред’явлення претензій кредитором. Якщо такі інтереси не 

будуть враховані, то виникнуть певні процесуальні ускладнення, коли не 

залучені до участі в мировій угоді заінтересовані особи будуть оскаржувати 

ухвалу суду, якою була затверджена мирова угода і відповідна цивільна справа 

може на тривалий строк затягнути відновлення прав кредитора. Тому саме в 

інтересах кредитора слід залучати до участі в справі всіх заінтересованих осіб 

на боці відповідача. Наприклад, при пред’явленні позову до одного із 

подружжя, з ким безпосередньо був укладений договір позики, іншого із 

подружжя доцільно залучати до участі в справі як третю особу без самостійних 

вимог на боці відповідача, щоб в наступному застерегти можливий позов про 

визнання договору недійсним як укладеного без згоди іншого із подружжя.  

Тому системність в укладанні мирової угоди диктує необхідність 

наперед визначати послідовність пропозицій мирного врегулювання спору за 

суб’єктним складом, враховувати суб’єктивні інтереси кожної особи 

майбутнього договору, щоб визначити потенційну можливість укласти 

комплексну мирову угоду. При цьому, звернення з офертою як передумовою 

мирової угоди доволі часто сприймається як слабкість позиції, але це 

взаємовигідний спосіб врегулювання спору і цей аргумент необхідно донести 

до опонентів одним з найперших. Замість багаторічного розгляду справи 

судом, пов’язаного з постійними витратами часу, коштів, зусиль, негативними 

емоціями, кращим вважаємо варіант зважування взаємних претензій та 

перспектив їх доведення до реального виконання, що дозволить визначити 

рівень взаємних поступок. Швидко розраховувати на акцепт оферти не 

доводиться, оскільки опоненти мають подивитися на власні перспективи, 

побачити реальність намірів контрагента і навіть кваліфікацію представника 

опонента [145]. 



69 

Тому мирова угода в досудовому порядку складно досягається, але вона 

може бути укладена на будь-якій стадії розгляду справи судом і навіть у 

виконавчому провадженні, якщо будуть запропоновані вигідні для 

протилежної сторони умови. В кожній ситуації слід враховувати рух справи і 

системно аналізувати та використовувати правове становище опонента. 

Наприклад, після двох програшів справи в касаційному суді і направленні 

справи на новий розгляд до суду першої інстанції обидві сторони будуть 

втомлені і навіть принципові опоненти, скоріш за все, будуть готові до 

компромісного способу врегулювання спору [149].  

 

1.4 Переваги та недоліки мирової угоди  у порівнянні з судовим 

рішенням 

 

Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у цивільній 

справі (ст. 43 ЦПК), з великою долею вірогідності можна розкласти на 

тактичні і стратегічні, що обумовлюється їх значенням для досягнення 

остаточного результату розгляду справи, який за загальним правилом, полягає 

в ухваленні судового рішення [140]. Такі права сторін як брати участь у 

судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, 

задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, 

експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та 

письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які 

виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів 

і міркувань інших осіб, на нашу думку, слід розглядати як тактичні засоби 

боротьби з процесуальним супротивником. Одночасно, такі права та обов’язки 

також слід розцінювати й як засоби позитивного впливу на позицію суду щодо 

вирішення справи на користь тієї чи іншої сторони. Тобто, процесуальні права 

та обов’язки учасників справи, що визначені у ст. 43 ЦПК, мають бути 

спрямовані на виконання кожною стороною такого стратегічного завдання як 

доведення суду правомірності своєї правової позиції. Так, в ч. 3 ст. 12 ЦПК 
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встановлено обов’язок сторін довести суду ті обставини, які мають значення 

для справи та на які вони посилаються, відповідно, як на підставу своїх вимог 

або заперечень, крім випадків встановлених ЦПК. Але дана норма 

законодавства значно спрощує правові засади сучасного цивільного 

судочинства. Наявність або відсутність певних юридичних обставин 

визначається на підставі доказів, але права та відповідні їм обов’язки мають 

доводитися сторонами в широкому значенні цього терміну, не тільки за 

допомогою доказів, а й доводів, аргументів, контрдоводів тощо про що 

зазначають деякі українські вчені [177, с. 13–14; 176, с. 308–39; 175, с. 320–

322; 154; 73; 72]. Саме тому процес доведення можна розцінювати як стратегію 

цивільного судочинства, якому підпорядкований процес доказування.  

Але крім загальних прав, сторони наділяються також комплексом 

спеціальних прав (ст. 49 ЦПК), зокрема, до яких належить право сторін на 

укладення ними мирової угоди. Коли ж відповідно до ст. 49 ЦПК позивач 

збільшує або зменшує розмір позовних вимог, відмовляється від позову, а 

відповідач визнає позов повністю або частково, то відбуваються стратегічні 

перебудови правової позиції сторін у справі. Реалізація сторонами перелічених 

спеціальних прав та процесуальних засобів, за допомогою яких це 

відбувається зумовлена певним сенсом та певними причинами. Наприклад, 

якщо можна зрозуміти причину збільшення позовних вимог, то навіщо їх 

зменшувати, коли суд може й без їх зменшення задовольнити позов частково? 

Але оптимізація розміру позовних вимог має відбуватися з урахуванням 

реальних обставин справи та можливості підтвердити їх існування, 

враховуючи при цьому позицію протилежної сторони та багато інших 

факторів.  

Схема ж діяльності деяких адвокатів зводиться до залякування опонента 

досить великим розміром позову, щоб у наступному була можливість 

«торгуватися», але відправною крапкою таких торгів буде сума заявленого 

позову. При цьому, такий позов свідомо пред’являється без сплати судового 

збору, а потім може бути зменшений до оптимального розміру. Щодо 
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збільшення позовних вимог, то така дія в процесі розгляду справи так само 

може обумовлюватися намаганням залякати опонента або спричинюється 

реальною помилкою в підрахунках, наприклад, обчисленням відсотків тощо. 

Доволі часто, збільшення позовних вимог провокується поведінкою опонента, 

коли зухвале поводження відповідача (боржника) дратує позивача і як 

наслідок він зазначає у заяві максимальний розмір шкоди. Іноді, зміна 

представника також доволі часто супроводжується збільшенням або 

зменшенням розміру позовних вимог, оскільки кожний фахівець має свою 

точку зору на доведеність певних обставин, визначення розміру моральної 

шкоди тощо, тому такі фактори й проявляються в правовій позиції сторони. 

Тому вважаємо, що перелічені заходи можуть сигналізувати про 

можливість переходу до переговорів щодо укладання мирової угоди, оскільки 

позиція котрагента нестабільна. Навіть для позивачів та відповідачів, у яких 

склалися напружені стосунки, на практиці вироблені способи досягнення 

компромісу, коли за стіл переговорів сідають їх представники і об’єктивно 

зважують доводи кожної із сторін, переглядають перспективи подальшої 

конфронтації для кожної із сторін, рахують додаткові витрати часу, коштів та 

інші можливі ризики. Лише після досягнення домовленості між 

представниками і узгодження ними умов мирової угоди сторони 

запрошуються для підписання остаточного акту [140]. 

Щодо відмови позивача від позову, то цей захід не досить часто має 

місце в цивільному судочинстві. Навіть, коли був заявлений штучний позов, 

то провадження в цій справі має відволікти опонента від іншої справи або 

такий захід дозволить «торгуватися» з приводу основного позову. Це 

положення обумовлене й тим, що адвокати та інші юристи йдуть до кінця в 

справі, коли їх заробіток вимірюється вчиненням кожної процесуальної дії, 

зокрема, складанням процесуального документу, кількістю судових засідань, 

у яких вони брали участь. Тому можливі варіанти відмови позивача від позову 

можуть бути спричинені помилковим зверненням, коли його до цього 

підштовхнули або адвокат, або емоції. Існують випадки, коли перевтома та/або 



72 

зневіра в позитивній перспективі вирішення справи стають причиною відмови 

від пред’явленого позову. Важко в такій ситуації рекомендувати особі 

продовжувати боротьбу, але виходом із неї так само може стати мирова угода 

сторін, що все ж таки буде кращим варіантом ніж втрата матеріального права 

внаслідок відмови від позову. 

Визнання відповідачем позову повністю або частково може 

обумовлюватися різними обставинами, зокрема, як способом зменшення 

судових витрат, коли в справі заявлена вимога про проведення експертизи, що 

може підтвердити певний юридичний факт на користь позивача, а витрати на 

експертизу увійдуть до судових витрат і їх оплата може лягти тягарем на 

відповідача. Такий спосіб захисту прав відповідача може стосуватися лише 

певної юридичної обставини чи позову в цілому. Визнання позову може бути 

спричинено й домовленістю позивача з відповідачем шляхом пред’явлення 

штучного позову, коли відповідальність буде лягати на третю особу або таким 

чином буде виведено майно з-під арешту тощо. Перелічити всі варіанти 

причин, які стають передумовою для визнання позову складно, зокрема, й в 

тому випадку, коли позивач пред’явив позов, у якому значно занижена його 

ціна.  

Одне положення очевидне, визнання відповідачем позову у повному 

обсязі призведе до вирішення справи на користь позивача, але такий варіант 

поведінки відповідача можна розцінити двозначно, оскільки альтернативою 

такого визнання може бути укладення сторонами мирової угоди, де можна 

досягти хоча б мінімальних поступок. Тому, на нашу думку, повне і безумовне 

визнання у повному обсязі відповідачем позову має спонукати суд до 

встановлення першопричин такої поведінки, з метою не допущення 

зловживань. 

Так само складно пересічним громадянам зрозуміти, коли і чому має 

відбуватися зміна предмету або підстави позову, а також пред’явлення 

відповідачем зустрічного позову. Останні потенційні стратегічні засоби 

«переналаштування» правової позиції в справі не досить часто 
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використовуються не тільки через складність сприйняття їх правового 

значення, а й через те, що зміна предмету або підстави позову свідчить про 

помилковість обраної з самого початку стороною чи її представником правової 

позиції, якщо інше не було запрограмоване при пред’явленні первісного 

позову для дезорієнтування опонента або з інших стратегічних міркувань.  

Так, про складність поняття «предмет позову» свідчить абз. 2 п. 9 

постанови № 5 Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року 

«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду, де зазначено, що «у 

позивача суд повинен з’ясувати предмет позову (що конкретно вимагає 

позивач), підставу позову (чим він обґрунтовує свої вимоги) і зміст вимоги 

(який спосіб захисту свого права він обрав)» [107]. Водночас в абз. 4 п. 15 цієї 

ж постанови встановлено, що: «Крім передбачених частиною другою 

статті 133 ЦПК способів забезпечення доказів (допит свідків, призначення 

експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх 

місцезнаходженням) суд залежно від предмета позову може застосувати й інші 

способи (одержати пояснення сторони, які вона дає як свідок, заборонити дії, 

внаслідок яких знищуються докази, вилучити на час розгляду справи докази 

тощо)». Тобто в абз. 4 п. 15 Постанови, на нашу думку, мова повинна йти про 

предмет доказування, а в абз. 2 п. 9 постанови – предмет позову та зміст 

вимоги, практично, розкриті як тотожні поняття. Отже, пересічним 

громадянам тим паче важко буде сформулювати ці поняття і відповісти на 

питання, що ж вони мають на увазі під предметом позову, а що під його 

змістом. Не вважаємо доцільним ґрунтовно аналізувати це питання після того, 

як це зробили численні вчені – процесуалісти [93; 71; 115; 195, 158], хоча і в їх 

думках є спірні моменти. Зокрема, Р. Лемик та Я. Гасяк під підставами позову 

розуміють обставини, якими позивач обґрунтовує свою вимогу, а також факти, 

що підтверджують ці обставини. Такими обставинами можуть бути лише 

юридичні факти, тобто факти, які зумовлюють певні правові наслідки: 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин. Тому до підстави позову не 
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можуть входити обставини, які виступають доказами в справі… [77]. Тут 

кардинально не можна погодитися з тим, що обставини здатні виступати 

доказами в справі.  

Отже, якщо навіть у фахівців виникають проблеми із застосуванням 

понятійного апарату, то чи можна вимагати і з’ясовувати у позивача зміст 

перелічених складних понять? Вважаємо, що найпростішим прикладом зміни 

предмету позову буде вимога повернення речі в натурі позивачу, а у разі її 

істотного пошкодження відбудеться зміна вимоги на компенсацію її вартості і 

моральної шкоди. Підставою для такої вимоги може стати завершення або 

припинення договору оренди тощо.  

Вважаємо, що спосіб відновлення права здатні визначити фахівці, тому 

і мирова угода між сторонами має укладатися з урахуванням предмету спору 

та його підстав і ці елементи повинні зазначатися в умовах мирової угоди. 

Коли ж вони змінюються в угоді щодо первісно заявлених вимог, то й у заяві 

про зміну або уточнення позовних вимог мають зазначатися причини, які суд 

має з’ясовувати.  

Навіть досягнення певного рішення суду може іноді розцінюватися як 

тактичне завдання, коли стратегічна лінія опонента зводиться до отримання 

більш вигідного варіанту врегулювання спору, про який ні суд, ні опонент 

навіть не здогадуються. Наприклад, чи можна продати частку в спільній 

сумісній власності? Звісно, можна, але з певними ускладненнями, пов’язаними 

із забезпеченням переважного права на придбання частки (ст. 362 ЦК). Але хто 

і за які кошти захоче купувати віртуальну частку, яка не виділена в натурі і 

потім судитися за визначення такої частки в натурі? Тому в сучасному 

цивільному судочинстві мають місце справи про виділення частки в праві 

спільної часткової власності в натурі. Традиційно проти таких позовів 

заперечують інші співвласники майна, оскільки за наступним кроком з 

продажу частки квартири їх власність (квартира) перетвориться на 

комунальну. Потенційно це невигідно й позивачу, оскільки квадратний метр в 

такій квартирі коштуватиме на одну третину менше, ніж в приватній. Отже, 
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рішення про відмову в задоволенні позову про розподіл житлової площі 

квартири в натурі процесуальні супротивники сприймають як перемогу, але це 

Піррова перемога. Потім за нотаріальною схемою робиться пропозиція обміну 

квартири або викупу частки та всі інші можливі варіанти врегулювання спору, 

а наступний позов про примусовий продаж квартири і розподіл коштів 

розставляє все на свої місця, оскільки інших варіантів врегулювання спору не 

залишається. Тобто стратегічна лінія поведінки позивача базується на 

стереотипному сприйнятті поведінки опонентів, яка зводиться до того, що 

вони будуть все заперечувати і ні на які варіанти мирного врегулювання спору 

не погодяться. Тому сторони за таких умов приходять до найгіршого для них 

варіанту вирішення спору.  

Тому потребується об’єктивно розглядати і співставляти доцільність 

ухвалення по суті спору рішення суду чи піти на взаємні уступки шляхом 

укладення мирової угоди. Дійсно, рішення суду може бути єдиним способом 

врегулювання спору, коли одна із сторін не бажає будь-якого мирного 

врегулювання спору навіть в тому випадку, коли діятиме собі на шкоду і 

перспектива виграшу справи виглядає занадто сумнівно. Однак, слід 

враховувати різні типи характерів людей, рівень їх кругозору, освіти вплив на 

них їхніх представників (адвокатів) тощо, щоб усвідомити, що з частиною 

позивачів або відповідачів спілкуватися щодо мирової угоди неможливо, в 

усякому разі на перших стадіях розгляду справи. Це можна пояснити й тим, 

що багато хто з пересічних громадян наївно вважає, що один раз прийти до 

судового засідання не складно, а те, що таких засідань може бути дуже багато, 

доволі часто їм не повідомляють. Більше того, таким особам не роз’яснюють 

позитивні і негативні сторони рішення суду, яке може бути оскаржене, 

розглядатися касаційною інстанцією протягом декількох років. 

Саме тому, об’єктивно, слід визнати, що за правовим змістом рішення 

судів за декількома параметрами є гіршими, ніж мирові угоди, що 

обумовлюється складністю доведення певних юридичних фактів. Дуже 

складним і багатоаспектним є поняття «моральна шкода», яке в науці тільки 
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формується, а у цивільному судочинстві розмір моральної шкоди, фактично, 

визначається суддею на власний розсуд. Не менш складним правовим явищем 

є принцип верховенства права, зловживання правом, деліктна відповідальність 

та багато інших інститутів, які мають надскладні теоретичні основи та 

незначну судову практику. Тому їх застосування в реальному цивільному 

судочинстві потребує неординарного доведення, щоб суд погодився з 

позицією сторони.  

Негативним для обох сторін можуть стати й рішення судів, коли судді 

після тривалих засідань частково задовольняють позови і беруть за основу не 

позиції позивача та відповідача, а третю позицію - рішення суду, ухвалене по 

подібних відносинах. Тому і позивачу, і відповідачу доцільно укладати мирову 

угоду, тобто зробити взаємні поступки добровільно, оскільки вони в період 

перемовин будуть орієнтуватися, на що вони можуть розраховувати.  

Тому на нашу думку, рішення суду, у порівнянні з мировою угодою, є 

менш стабільним, оскільки судді доволі часто ухвалюють незаконні та 

необґрунтовані рішення, які оскаржуються до вищих судових інстанцій, що 

призводить до тривалого розгляду справи. При укладенні та затвердженні 

мирової угоди судом, сторони самостійно визначають її умови, своїми 

підписами підтверджують згоду з ними і такий акт стає об’єктивнішим, ніж 

«суб’єктивне» рішення суду. Тому у майбутньому буде складно обґрунтувати, 

чому мирову угоду слід визнати недійсною, оскільки крім волевиявлення 

сторін на її укладення, сам суд згідно ч. 5 ст. 207 ЦПК має перевірити чи не 

суперечать її умови закону, чи не порушують права та охоронювані законом 

інтереси інших осіб, є невиконуванними чи одну із сторін мирової угоди 

представляє її законний представник, дії якого суперечать її інтересам. 

Погоджуючись й з позицією О. В. Бобровника щодо доцільності 

залучення до безпосередньої участі в мировій угоді третіх осіб [13, с. 6, 7] і на 

її розвиток вважаємо доцільним навести додатковий аргумент, що так 

зменшуватиметься кількість осіб, які в подальшому зможуть її оскаржити.  
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Значна частина боржників розраховує на те, що рішення суду в Україні 

погано виконується і це дозволить уникнути відповідальності. Дійсно, 

переважна більшість громадян досягає бажаного результату – отримують 

виконавчий лист і вважає, що їм адвокат більше не потрібен. Саме тому у 

виконавчому провадженні мало укладається мирових угод, але це істотна 

помилка. Наприклад, боржник живе в орендованій квартирі, гарно одягається, 

добре харчується, але ніде офіційно не працює, не отримує дохід і вважає, що 

він не нестиме будь-якої матеріальної відповідальності по боргах, зокрема, по 

аліментах, з відшкодування завданої шкоди. З такою особою важко або навіть 

неможливо вести переговори щодо добровільного відшкодування шкоди, 

якщо його міф про безвідповідальність не буде розвіяно. Для цього достатньо 

проаналізувати санкцію ст. 382 КК, де встановлена відповідальність за умисне 

невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної 

сили, або перешкоджання їх виконанню. Санкція цієї норми передбачає 

покарання штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 

Якщо позиція відповідача-боржника базується на відсутності коштів, то при 

притягненні до кримінальної відповідальності залишається лише одне 

положення – позбавлення волі на строк до трьох років, на чому й можна 

наполягати в кримінальному процесі. Таким чином, у виконавчому 

провадженні невиконання рішення суду у цивільній справі буде мотивуватися 

відсутністю офіційних доходів (коштів), а при неофіційних переговорах 

виникає можливість досягти реальних і швидких виплат боргу, оскільки для 

того, щоб боржник не був позбавлений волі борги на різних умовах можуть 

виплатити родичі, за цінного працівника – роботодавець, який в наступному 

зможе вирахувати внесені ним кошти з його заробітної плати.  

Тому об’єктивно, сторонам краще домовлятися і укладати мирову угоду, 

ніж розраховувати на запевнення адвоката, що він зможе довести відсутність 

матеріальної відповідальності, коли вона чітко визначена у кредитному 

договорі тощо. Випадки із судової практики свідчать про те, що адвокати, а 
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також суд, зловживаючи своїми правами та обов’язками, ухвалює такі 

рішення, але вони є нестабільними, оскільки їх законність та обґрунтованість 

роками перевіряється судами вищих інстанцій, що зумовлює негативні 

наслідки для боржника, зокрема витрати часу, коштів тощо. 

 

1.5 Мирова угода і примирні процедури (медіація, врегулювання 

спору за участі судді, нотаріуса) та їх співвідношення 

 

Аналіз зв’язку мирових угод з примирними процедурами вважаємо 

доцільним розпочати із такої цитати: «Мирові угоди поділяються на досудові 

й судові. Досудова мирова угода являє собою звичайний, як правило, 

цивільно-правовий договір, у силу якого сторони припиняють між собою 

зобов’язання, трансформуючи його в нове, матеріальне, частіше за все шляхом 

взаємних поступок. При невиконанні такої угоди однією зі сторін друга має 

право звернутись за захистом своїх порушених прав з позовом до суду. Судова 

мирова угода відрізняється від досудової тим, що вона укладається тоді, коли 

між сторонами вже виник спір на підставі певного зобов’язання, і з метою 

вирішення такого спору сторони приходять до рішення укласти іншу угоду. 

Таким чином, укладання досудової мирової угоди, на відміну від судової не 

вирішує спір між сторонами» [190, с. 67]. З цієї цитати може скластися занадто 

спрощене враження про зміст мирової угоди, який не буде мати нічого 

спільного з реальними матеріальними і процесуальними відносинами.  

Розглянемо будь-який реальний господарський або цивільно-правовий 

договір, згідно якого сторони конкретизують власні права та обов’язки, але їх 

інтереси безпосередньо не видного із цього договору. Припустимо, що одна 

сторона позичає іншій стороні 10 000 гривень і встановлює відсотки за 

користування коштами, а також неустойку за прострочення виконання 

зобов’язання, тобто така особа розраховує на вчасне повернення коштів і 

отримуваний дохід, а у разі прострочення – і на компенсацію невчасності його 

виконання. Тепер спробуємо такій особі запропонувати зменшення її доходу і 
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невиплату неустойки, тобто зробити поступку іншій стороні, що вона на таку 

пропозицію відповість? Тому не доводиться говорити про те, що «поступки» з 

боку кредитора відбуваються кожного разу, як тільки цього проситиме 

боржник. Інакше, всі банки були б банкротами. В такій ситуації медіація, про 

яку так багато сьогодні говорять, була б непотрібною в правовій системі 

України.  

Досудове врегулювання спорів, дійсно, сьогодні має місце і щодо 

припинення правопорушень, і щодо спорів, але для досягнення компромісу 

потребується докласти багато зусиль. Отже, спір про права та обов’язки 

характерний і для досудових, і для судових переговорних процесів. 

Характерна ж відмінність між досудовим врегулюванням спору і мировою 

угодою, яка має місце в суді полягає в тому, що у разі залучення до 

врегулювання спору суддів або відновлення права виконавців угода між 

сторонами стає мировою. Саме цей аспект ускладнює і виводить на новий 

процесуальний рівень цивільно-правовий або господарський договір між 

сторонами.  

«Про мирові угоди в цивільному судочинстві, як одному з найдавніших 

і доволі значимих процесуальних інститутів написано доволі багато. Проте 

лише сьогодні питання примирних процедур не лише в цивільному, але і в 

адміністративному, господарському, кримінальному процесах набувають 

свого нового значення та розвитку» [198]. Не важко помітити, що автор цієї 

цитати в одному реченні застосовує термін «мирові угоди», а у другому – 

«примирні процедури» так, ніби ці терміни є синонімами. Але, з такої позиції 

випливає логічний зв’язок між мировою угодою і примирною процедурою, що 

має місце в сучасних процесуальних галузях права. Однак, така позиція не 

відповідає сучасним тенденціям у правовій науці, де виділяють досудові 

примирні процедури, які не можуть навіть, з формальних міркувань, 

закінчуватися укладанням і «своєрідним» посвідченням мирових угод, а 

останні мають затверджуватися судом. Крім того, примирні процедури 

можуть закінчуватися не тільки укладанням мирової угоди, а їх результатом, 
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потенційно, може стати і відмова позивача від позову або визнання позовних 

вимог відповідачем тощо. 

Тому для правильного розуміння сутності примирних процедур варто 

розглянути їх правові властивості. Так, окремі вчені сприймають медіацію як 

засіб захисту цивільних прав, що деякою мірою суперечить 

загальноприйнятому розумінню терміну «захист цивільних прав». Так, 

традиційно, захист цивільних прав пов’язують з діяльністю суду (ст. 16 ЦК та 

ст. 4 ЦПК), який розглядає справу як спеціальний уповноважений державою 

на таку діяльність суб’єкт, рішення якого наділяються такою властивістю як 

загальнообов’язковість та підлягають виконанню як в добровільному, так і в 

примусовому порядку Отже, важливим аспектом у діяльності суду є владний 

характер, що має прояв у таких його повноваженнях: можливість застосування 

примусових заходів щодо учасників справи; право суду вирішувати справу на 

власний розсуд, однак відповідно до вимог законодавства тощо. Так, суд може 

і не затвердити мирову угоду сторін (ч. 5 ст. 207 ЦПК), тому він не в усіх 

справах і не щодо всіх юридичних обставин обмежений вимогами сторін 

(позивача і відповідача).  

Отже, захист прав є особливою функцією суду, що здійснюється 

відповідно до встановленої державою процедури розгляду цивільних справ. 

При цьому, цивільні справи мають специфічні риси їх розгляду: наказне, 

окреме, позовне провадження, а останнє в свою чергу поділяється на спрощене 

та загальне позовне провадження. Тенденція до поділу цивільних 

процесуальних проваджень і відмежування найбільш простих справ 

(малозначних – ч. 6 ст. 19 ЦПК) зумовлена намаганням зменшити 

навантаження на суди і суддів і так оптимізувати їх діяльність. Зокрема, 

наказне провадження та спрощене позовне провадження спираються на 

процедури, які мають усунути безпосередній «контакт» між учасниками 

справи та судом.  

Альтернативою спрощених судових проваджень є виконавчий напис 

нотаріуса, що так само у ст. 18 ЦК та деякими науковцями кваліфікується як 
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спосіб захисту цивільних прав осіб. Але при вчинені виконавчого напису 

нотаріус не захищає порушене право як суд, а лише констатує не виконання 

однією із умов зобов’язання, тобто нотаріус встановлю юридичний факт [174, 

с. 73], а не вирішує по сутті спір про право. Крім того, нотаріус не наділений 

державою владними повноваженнями і специфіка його діяльності свідчить про 

те, що на відміну від суду він посвідчує безспірні права та факти, а не вирішує 

по сутті спори та не захищає порушене, оспорюване та невизнане право, 

свободу чи інтерес. Хоча обов’язковість примусового виконання виконавчих 

написів нотаріусів передбачена у ст. 3 Закону України «Про виконавче 

провадження», але після вчинення виконавчого напису нотаріус вже не має 

будь-яких «контактів» з виконавцем, оскільки у виконавчому провадженні 

беруть участь боржник і стягувач, щодо зобов’язань між якими нотаріусом 

вчинявся виконавчий напис. Тому діяльність суду з захисту прав осіб у 

цивільному судочинстві істотно відрізняється від діяльності нотаріуса.  

У деяких роботах стверджується, що «право на захист особа здійснює на 

свій розсуд (ст. 20 ЦК), самостійно обираючи засоби відновлення порушеного 

права» [54] і з такою позицією можна погодитися, але із застереженням про 

допустимість використання лише законних способів захисту. Звернення ж до 

альтернативних способів захисту прав О. О. Кільдюшкіна обґрунтовує такими 

причинами: «Актуальність розробки проблеми забезпечення захисту 

цивільних прав із використанням позасудових способів обумовлена тим, що 

сучасний стан судового захисту в Україні є незадовільним. Несталість судової 

практики, недосконалість системи правового захисту призводить до того, що 

люди все частіше звертають свою увагу на альтернативні (позасудові) засоби 

вирішення спорів, до яких належить посередництво» [54]. Однак, при такій 

негативній діяльності судів у нашій державі, хто може дати гарантії надійного 

«захисту» прав осіб за допомогою посередників? Якщо у суддів є досвід у 

вирішенні справ, то при запровадженні посередництва прогнозовано можна 

очікувати «несталість посередницької практики», малодосвідченість 

посередників, оскільки у проекті закону «Про медіацію» нічого не вказано, що 
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медіатор для вирішення цивільних спорів повинен мати юридичну освіту 

тощо. 

Відомі українські вчені до цього ж питання підходять більш виважено і, 

навіть на рівні ідеології, а саме М. М. Ясинок вважає: «Застосування в 

судочинстві медіативних процедур – це зовсім інший підхід до правової 

культури в країні і тих суспільних відносин, які стають предметом судового 

розгляду. Для цього необхідно створити певні умови організаційно-правового 

характеру. До таких умов, в першу чергу, можна віднести створення 

нормативної бази і, зокрема, доповнення Цивільного процесуального кодексу 

України окремим розділом: «Медіативні процедури». В зв’язку з цим 

необхідно розробити методичні рекомендації щодо особливостей проведення 

медіативних процедур з точки зору психології спілкування, особливостей 

розкриття змісту наданих доказів, співставленню фактів і певних обставин та 

їх правових наслідків, які характерні окремо для цивільних, трудових, 

земельних, сімейних, житлових справ. Це повинно бути не декларативно, як 

це маємо сьогодні. Такий підхід повинен стати ідеологією судової системи, 

оскільки це дасть можливість зменшити навантаження на суддів, які в такому 

випадку будуть розглядати лише ті справи, по яких не було досягнуто 

примирення між сторонами». Концептуально, така позиція зміщує акцент в 

діяльності суду як правозахисного і владного органу на надання 

посередницьких повноважень» [198].  

Дійсно, така концепція є цікавою, але звернення до примирних процедур 

з боку особи, права якої порушено, за українською ментальністю буде 

сприйматися як слабкість, невпевненість, а виходячи із суті процесу 

примирення як кроків назустріч з боку обох сторін, то звернення до 

посередника за примиренням буде лише віддаляти припинення 

правопорушення і відновлення порушених прав. При цьому, медіативна 

діяльність суддів буде додатковим навантаженням на них, коли внаслідок 

позиції сторін не буде досягнуто компромісу і справу потрібно буде 

розглядати з самого початку іншому судді. Більше того, виходячи з його 
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пропозиції назвати розділ ЦПК: «Медіативні процедури», суддя отримуватиме 

статус медіатора, а не судді.  

При цьому, М. М. Ясинок пропонує реалізувати свою концепцію так: 

«Основою до такої форми вирішення цивільних спорів повинні стати 

юридичні вузи та факультети, в яких готували б до такої роботи майбутніх 

суддів-медіаторів, які б глибоко вивчали психологію, риторику, етику тощо. 

Такі підходи привнесли б реальну спеціалізацію в суди першої інстанції, дали 

б необхідну судову практику молодим суддям» [198]. Виходить, що в основі 

професійних знань суддів-медіаторів має бути психологія, риторика, етика, а 

не правові дисципліни. Більше того, до медіативної діяльності, фактично, 

пропонується залучати молодих суддів, а не досвідчених, що визначає позицію 

даного вченого щодо відсутності в таких справах правових складнощів. Тобто 

при реалізації такої концепції від діяльності молодих суддів-медіаторів буде 

більше негативних наслідків, ніж позитивних. Виходячи ж з того, що 

медіативні процеси у переважній більшості провідних країн світу мають 

добровільний порядок застосування, можна з впевненістю прогнозувати, що 

через незначний час українські громадяни не будуть звертатися за вирішенням 

спорів, які між ними виникають до медіаторів.  

А далі у даній статті цей вчений наводить протилежну позицію щодо 

раніше ним вже висловленої, а саме: «Разом з тим дані інститути потребують 

великої професійної майстерності та великого такту й умінь з боку передусім 

самих суддів» [198]. Отже, від медіатора вимагається певний професійний і, 

на нашу думку, життєвий досвід, щоб врахувати не тільки варіанти 

тимчасового вирішення спору, а й передбачити перспективу трансформації 

правовідносин після укладання і посвідчення мирного договору, застереження 

повторних правопорушень тощо. Наведені та інші аспекти вимагають 

високопрофесійних методів роботи від посередників – медіаторів.  

Водночас прихильники медіації такого фактору не бачать: «Вбачається, 

що не існує «ідеальної» моделі медіації, або усталених схем та правил. Проте 

виділяються такі основні принципи, що її характеризують: добровільність, 
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неупередженість, нейтральність, конфіденційність, гнучкість, прозорість та 

інформативність» [54]. Тобто з одного боку, вказується на відсутність 

оптимальної моделі процедури медіації, з іншого боку не підкреслюється 

необхідність медіатора діяти оригінально, фактично, у кожній ситуації.  

У такому разі ставиться під великий сумнів статистика, наведена 

О. О. Кільдюшкіною про те, що: «в США 95 % справ, що були направлені на 

медіацію не дійшли до судового розгляду; в Німеччині 90 % медіацій 

завершуються мировою угодою (для Нижньої Саксонії такий показник 

дорівнює 97 %); у Великобританії показник результативності медіації 

становить 90–95 %; загальноєвропейський показник результативності 

медіації – 40–80 %» [54]. Тобто фахівців має цікавити не тільки результат, а й 

способи його досягнення. Так, раніше представники судової гілки влади 

рапортували про те, що у судочинстві не існує проблем, але ця суб’єктивна 

інформація спростовувалася кількістю звернень до Європейського суду з прав 

людини і постановленими цим Судом рішеннями. Отже, способи досягнення 

компромісу у примирних процедурах мають не тільки цікавити фахівців, а й 

ставати предметом дослідження науковців з метою поширення позитивного 

досвіду і запозичення найліпшої моделі примирення сторін.  

В Україні існує декілька законопроектів «Про медіацію», які в силу їх 

неоднозначності та недосконалості ретельно не аналізуватимуться, оскільки 

вченими публічно уже надавався критичний аналіз законопроекту «Про 

медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року [165], який був прийнятий 

Постановою Верховної Ради України 03 листопада 2016 року № 1725-VIII за 

основу [110]. В цьому законопроекті не регламентується процедура діяльності 

медіаторів, а згідно ч. 2 ст. 6 законопроекту: «Сторони медіації самостійно 

визначають коло обговорюваних ними питань, варіанти врегулювання спору 

між ними, зміст договору за результатами медіації, строки та способи його 

виконання, інші питання стосовно їх спору та процедури медіації з 

урахуванням порад медіатора та інших учасників медіації. Остаточні рішення 

приймаються виключно сторонами медіації» [110]. Водночас за ч. 2 ст. 12 
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цього законопроекту «Медіатор самостійно обирає засоби і методи 

проведення медіації та узгоджує порядок проведення медіації з сторонами 

медіації з дотриманням вимог чинного закону, правил проведення медіації, 

правил ділової та професійної етики медіаторів». Отже, колізія в цих нормах 

очевидна, але при уважному аналізі ч. 2 ст. 6 законопроекту можна помітити, 

що всі важливі спірні питання вирішуються сторонами, а роль медіатора, 

правове значення його діяльності і надані йому повноваження (засоби і методи 

проведення медіації) будуть визначатися ним самостійно, оскільки проектом 

закону вони не встановлювалися.  

Водночас в ст. 19 зазначеного законопроекту визначено: «Витрати, 

пов’язані із проведенням медіації, складаються із винагороди медіатора (ів) та 

витрат, пов’язаних із матеріально-технічним і організаційним забезпеченням 

проведення медіації». Аналогічне за змістом положення зафіксоване й в 

останньому законопроекті (п. 4 ч. 1 ст. 11; п. 8 ч. 2 ст. 18) [114]. Тобто у будь-

якому випадку чи дійдуть сторони згоди, чи ні вони мусять оплатити зазначені 

витрати і потім одна із сторін, потенційно, може звернутися до суду за 

остаточним вирішення спору і навіть в тому випадку, коли договір за 

результатами медіації був посвідчений.  

Навіть не будемо ґрунтовно аналізувати, які вимоги пред’являються до 

кандидатів в медіатори, оскільки в проекті навіть не встановлюється загальний 

напрямок навчання, а лише передбачається: «Медіатором може бути фізична 

особа, яка досягла двадцяти п’яти років, має вищу або професійно-технічну 

освіту та пройшла професійне навчання медіації, що має включати 

90 академічних годин початкового навчання, у тому числі не менше 

45 академічних годин навчання практичним навичкам» (ст. 16 законопроекту). 

В останньому законопроекті встановлено: «Медіатором може бути фізична 

особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в 

Україні або за її межами» (ст. 9 законопроекту) [114]. Тобто держава має 

надати медіаторам, згідно законопроекту, діяти на власний розсуд і брати за 

це кошти, але отримання позитивного результату залежатиме від професійної 
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майстерності осіб з низькою невизначеною кваліфікацією тощо. Якщо ми 

запозичуємо іноземний досвід, то його необхідно конкретизувати, встановити 

оптимальні критерії відповідного навчання кандидатів на посаду і 

зорієнтувати, фахівець в якій галузі наук має право отримувати статус 

медіатора. Вважаємо, що вимога щодо вищої або професійно-технічної освіти 

недостатня.  

При цьому, як випливає із законопроекту медіація може мати місце як 

до звернення до суду, так і «у межах кримінального провадження, судового 

або третейського розгляду справи або виконавчого провадження» (ч. 2 ст. 13 

законопроекту), але дане положення погано узгоджується з примирними 

процедурами в межах відповідних процесів. Так, в законопроекті розділ ІІ 

названий «Процес медіації», але юридично вагомий процес у законодавстві 

має регламентувати як права та обов’язки суб’єктів, які братимуть участь у 

ньому, так і на законодавчому рівні має регламентуватися процедура 

діяльності уповноважених осіб, які проводитимуть медіацію.  

А в останньому законопроекті розділ ІІІ називається «Проведення 

медіації», але будь-яких дій медіатора просто не визначено [114].  

Отже, не дивлячись на усі істотні зауваження до першого законопроекту, 

які вчені зробили публічно, знову у 2019 році на розгляд Верховної Ради 

України подаються два законопроекти «Про медіацію» № 3665 та № 3665-1, 

до яких, по суті, ніяких змін не було внесено. Тому, 28 лютого 2019 року 

Верховна Рада України відхилила законопроект № 3665 «Про медіацію», який 

розглядався у другому читанні, не дивлячись на те, що він декілька раз 

ставився на голосування [116].  

Але без змін і навіть при наявності висновку Головного науково-

експертного управління, де міститься цілий ряд істотних зауважень, той самий 

законопроект був зареєстрований за номером 3504 від 19.05.2020 р.. Як 

свідчить сайт Верховної Ради України, то ініціатором законопроекту є 

Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України, а в змісті 

законопроекту позначено ще О. Гончарука, що доводить неуважність до 
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вирішення таких важливих питань як законотворча робота та позасудове 

врегулювання спорів. І такий законопроект був прийнятий у першому читанні 

[114] .  

Тому вважаємо, що Постанова Верховної Ради України «Про прийняття 

в першому читанні проекту Закону України «Про медіацію» від 15.07.2020 р. 

не достатньо обґрунтована, оскільки стан відповідного законопроекту не 

підлягає його схваленню. Нині вченим, спільно із практиками, слід готувати 

новий законопроект, а не брати за основу існуючі прототипи. Зміст нового 

законопроекту має бути системним, норми мають викладатися послідовно, 

між собою узгоджуватися та бути конкретними, щоб новий інститут, який 

запроваджується в Україні, не завдав шкоди фізичним та юридичним особам і 

не скомпрометував саму ідею медіації. 

У статті 16 ЦПК йдеться про те, що сторони можуть вживати заходи для 

досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, 

коли вжиття таких заходів є обов’язковими згідно закону. Тому відповідний 

законопроект «Про медіацію» має бути створений і запроваджений в дію як 

новий спосіб врегулювання спорів, але його зміст мусить бути послідовним і 

конкретним, щоб новітній інститут не завдав шкоди як фізичним, так і 

юридичним особам і не скомпрометував ідею медіації.  

Водночас у главі 4 розділу ІІІ ЦПК встановлюються умови 

врегулювання спору за участі судді. І хоча в цій главі не визначено і не 

регламентовано чіткої і конкретної процедури врегулювання спору за участі 

судді [166], однак основні її риси зафіксовані так: форма спільних та (або) 

закритих нарад. Не будемо акцентувати увагу на терміні «наради», а звернемо 

увагу на деталі участі судді в цьому процесі. Так, суддя при проведенні 

врегулювання спору:  

1) ініціює проведення закритих нарад з кожною із сторін окремо; 

2) роз’яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання 

спору за участю судді, права та обов’язки сторін; 
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3) з’ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, 

роз’яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, який 

розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного 

врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на мирне врегулювання 

сторонами спору. Може запропонувати сторонам можливий шлях мирного 

врегулювання спору; 

4) має право звертати увагу сторони на судову практику в 

аналогічних спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику можливі 

шляхи мирного врегулювання спору; 

5) не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, 

надавати оцінку доказів у справі; 

6) вирішує питання про припинення врегулювання спору, про що 

постановляє ухвалу. Одночасно суддя вирішує питання про поновлення 

провадження у справі, про що, на нашу думку, так само має бути зазначено в 

ухвалі. 

Автором, виходячи із повноважень судді у процесі врегулювання спору 

та проведеним порівняльним аналізом норм ЦПК та Законопроекту «Про 

медіацію» № 3504 від 19.05.2020 р. зроблено такі висновки:  

- у главі 4 розділу ІІІ ЦПК передбачена процедура (правила) 

врегулювання спору за участі судді, тобто проведення примирення сторін, які 

істотно і позитивно їх відрізняють від аналогічних положень законопроекту 

«Про медіацію», де відсутній конкретний зміст діяльності медіатора; 

- кардинальна суперечність в повноваженнях судді закладена у 

частинах 4 та 5 ст. 204 ЦПК, де дублюється право суду робити пропозиції 

щодо «можливих шляхів мирного врегулювання спору», а у ч. 6 цієї ж норми 

заперечується можливість «надавати сторонам юридичні поради та 

рекомендації». Вважаємо, що такі положення закону взаємно виключають 

одне одного, оскільки шляхи мирного врегулювання спору, як правило, – це 

порада та рекомендація правового характеру, яка втілюється в узагальнююче 

поняття «шлях мирного врегулювання спору». Можливим винятком можна 
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розцінювати пораду звернутися до психолога або психоаналітика, щоб 

врегулювати емоційний конфлікт, оскільки така порада нестиме медичний, а 

не правовий характер. Можливими є також поради щодо правового і, 

одночасно, психологічного відновлення стану особи, яка постраждала від 

психологічного тиску на неї; 

- виходячи з реальної судової практики в Україні, яка 

характеризується великим навантаженням на суддів, коли вони призначають 

судові засідання через місяць або більше, можна вважати, що судді будуть 

відмовляти в проведенні врегулювання спору за участі судді через таке 

навантаження і неможливість його здійснення у місячний термін, як того 

вимагає ч. 1 ст. 205 ЦПК. Зокрема, у ч. 1 ст. 201 ЦПК не встановлено обов’язку 

судді проводити врегулювання спору, коли до нього звернуться дві сторони, 

тому він вправі відмовити у здійсненні заходів щодо врегулювання спору. 

З останнього положення мав би випливати висновок про те, що мирним 

врегулюванням спору доцільно займатися стороннім по відношенню до суду 

особам, тому вважаємо таку позицію виправданою, але така робота має 

зумовлювати особливі якості медіатора та прозору процедуру його діяльності, 

оскільки благі наміри можуть перетворитися на зайві витрати часу, коштів і 

нервів.  

На нашу думку, при врегулюванні правового спору має бути задіяний 

високопрофесійний юрист, який повинен надавати сторонам нейтральні 

поради, які будуть враховувати інтереси обох сторін, які в силу тих чи інших 

причин не здатні знайти шлях примирення. Про необхідність вимог до освіти 

медіатора, а саме: юридичної освіти свідчить положення ч. 3 ст. 19 

законопроекту «Про медіацію», де йдеться про таке: «Договір за результатами 

медіації не повинен містити положень, які суперечать законам України, 

інтересам держави і суспільства, його моральним засадам» [114] тощо. Звідси 

випливає, що саме медіатор, як уповноважена державою особа, має перевіряти 

зміст договору на предмет його законності, оскільки за наведеною раніше 

статистикою значна частина спорів не повинна надходити на розгляд суду.  
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Отже, слід, внести зміни до ст. 9 Законопроекту «Про медіацію» щодо 

вимог, яким має відповідати медіатор, зокрема, це наявність вищої юридичної 

освіти, яка й має розцінюватися як базова, та додаткового професійного 

навчання спеціальним знанням та навичкам, які мають бути властиві 

медіатору, 90 академічних годин навчання, у тому числі не менше 

45 академічних годин навчання практичним навичкам. Тому при прийнятті 

Верховною Радою України Закону України «Про медіацію» вищі юридичні 

навчальні заклади швидко відреагують і введуть відповідні спеціалізації з 

медіації, що дозволить істотно підвищити фах майбутніх медіаторів. 

В ч. 2 ст. 19 Законопроекту «Про медіацію» передбачається лише проста 

письмова форма договору між сторонами і можливість підписання угоди 

медіатором, однак виходить, що такий підпис не є обов’зковим для 

легітимності договору. В той же час, згідно з нормами законодавства, 

наприклад, ЦПК мирова угода має спочатку визнаватися, а потім й 

затверджуватися ухвалою суду, коли така угода укладається в уже відкритій 

цивільній справі чи відкритому виконавчому провадженні. Тому виникає 

риторичне питання, а хто має відповідати за законність і моральність такого 

договору, що передбачено у ч. 3 ст. 19 Законопроекту «Про медіацію», коли 

сторони договору не мають юридичних знань? 

Не будемо аналізувати інших недоліків регламентації примирних 

процедур у даному Законопроекті та ЦПК, оскільки вважаємо, що 

удосконалення законодавства не повинно здійснюватися невиправдано 

швидкими темпами і без широкого публічного обговорення, результати якого 

мають втілюватися у відповідні законопроекти і таким шляхом мають 

усуватися їх недоліки.  

Тому остаточна авторська позиція зводиться до висновку, що існування 

альтернативних способів врегулювання спорів і навіть ліквідації 

правопорушень на добровільній основі має сенс на впровадження в правову 

систему України. Але треба звернути увагу на той фактор, що не слід 

посередництво (медіацію) розглядати як панацею для правової системи 
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України і вважати, що процедура медіації зможе істотно і, головне, швидко 

поліпшити стан справ із судочинством в Україні і стати альтернативою 

судового розгляду справи. Беручи до уваги ментальність українського народу, 

який обережно відноситься до нововведень, варто очікувати певних зрушень 

у разі отримання позитивних результатів спочатку від розгляду незначних 

справ, щоб у суспільстві поширювалася відповідна інформація, і відбувалось 

переформатування діяльності адвокатів на результат, а не на кількість 

вчинених, окремо оплачуваних, процесуальних дій. Водночас, вважаємо 

неприпустимим, коли Рекомендації Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам щодо медіації в цивільних справах, датовані 

18 вересня 2002 року, а такі рекомендації ще не знайшли свого впровадження 

в правову систему України, а нині вже 2020 рік. 

Звернемо увагу на Рекомендації в контексті піднятих раніше питань, 

зокрема: «Медіація може бути особливо корисною в тому разі, коли самі лише 

судові процедури менше підходять сторонам, зокрема з огляду на видатки на 

них, офіційний характер судочинства або ж коли існує потреба підтримувати 

діалог чи контакти між сторонами. Держави мають розглянути можливість 

організації й забезпечення повністю або частково безкоштовної медіації або 

надання правової допомоги для медіації, зокрема коли інтереси однієї зі сторін 

потребують особливого захисту. Якщо медіація призводить до видатків, то 

вони мають бути обґрунтованими й пропорційними важливості питання, 

поставленого на кін, і обсягові роботи, що її виконує медіатор» [117]. В цих 

Рекомендаціях слід звернути увагу на випадки, коли проведення медіації є 

доцільним: по-перше, коли судові витрати значного розміру, по-друге, коли 

контакти між сторонами потрібно зберегти.  

Виходячи з положень Рекомендації Rec (2002) 10 Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо оплати за медіацію, слід відобразити у 

законодавстві положення про те, що розмір оплати за проведення медіації має 

бути меншим від розміру судового збору, інакше позивачу буде невигідно 

звертатися до медіатора. Для особливо важливих категорій справ, наприклад, 
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про усиновлення, коли треба зберегти контакти, між батьками, родичами 

(дідом, бабою) та дитиною, медіація має бути безоплатною, тобто 

здійснюватися за рахунок держави або має частково здійснюватися оплата. 

Якщо зробити порівняльний аналіз Законопроекту «Про медіацію» та 

Рекомендацій, то не важко помітити відсутність істотних умов Рекомендацій 

в законопроекті, що свідчить про те, що він не відповідає основоположним 

концепціям європейської спільноти і є безсистемним.  
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Висновки до Розділу 1. 

 

1. Запропоновано доцільність вирівнювання повноважень приватних 

нотаріусів та третейських суддів щодо допустимості примусового виконання 

виконавчих написів нотаріусів і рішень третейських судів тільки в тих 

випадках, коли сторони на це однозначно погодяться в первісній нотаріальній 

угоді чи в угоді про передачу спору на розгляд третейського суду. При 

запровадженні такої пропозиції не повинні підлягати примусовому виконанню 

лише ті рішення, які були оскаржені однією із сторін спору і до тих пір, доки 

рішення суду загальної юрисдикції не набере законної сили.  

2. Виходячи з правового значення інституту «мирової угоди», та з 

урахуванням положень ЦПК щодо можливості її затвердження на всіх стадіях 

розгляду справи (статті 197, 204 ЦПК), запропоновано доповнити Цивільний 

процесуальний кодекс главою 1 розділу 1 ЦПК, назву якої викласти у такій 

редакції «Визначення термінів», де сформулювати понятійний апарат 

цивільного судочинства, зокрема розкрити сутність поняття «мирова угода». 

3. Обґрунтовано, що доповнення ст. 124 Конституції України у новій 

редакції положенням, що законом може бути визначений обов’язковий 

досудовий порядок урегулювання спору (ч. 3), яке знайшло своє відображення 

у ст. 16 ЦПК у новій редакції є поверненням до пострадянських норм, які 

існували у ЦПК 1963 року, коли без рішення КТС суди не приймали заяв від 

працівників про поновлення на роботі, виплату зарплати за вимушений прогул 

(ст. 136 ЦПК 1963 р.), що стало значною перешкодою доступу до правосуддя. 

Тому відновлення обов’язкового досудового врегулювання спору не є 

прогресивною та позитивною конституційною новелою демократичної 

держави. 

4. Обґрунтована доцільність пропагування мирних способів 

врегулювання спору, насамперед, серед населення, а не фахівців 

(адвокатів), оскільки, саме, сторони мають бути зацікавлені у вирішенні їх 

спору мирним шляхом та досягненні найоптимальнішого способу виходу зі 
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складних правовідносин. Водночас адвокати мають переорієнтувати свою 

професійну діяльність із участі у тривалих та дорогих судових процесах на 

врегулювання спорів їх клієнтів мирним шляхом. 

5. Надано комплексне авторське визначення  поняття «мирової  

угоди» як міжналузевого  документу з компромісного вирішення спору між 

сторонами, який має відповідати  вимогам  норм як матеріального, так і 

процесуального права і для набуття ним правового значення повинен 

супроводжуватися заявою сторін про її укладання  та мировою ухвалою суду 

про  її затвердження. Введення поняття «мирова ухвала» збагатить понятійний 

апарат процесуальних галузей правової науки та сфокусує увагу на її 

матеріально-процесуальному змісті; 

6.  Встановлено, що у нотаріальній діяльності має місце гнучка  

модель вирішення спірних відносин, які можуть виникнути між сторонами на 

підставі нотаріально посвідченого договору. Сторони договору можуть 

застерегти виникнення таких спірних відносин саме в нотаріальному порядку, 

шляхом отримання консультацій як нотаріуса, так і свого представника 

(адвоката) та внесення змін і доповнень до первісного договору. 

7. Обґрунтовано, що беззаперечним правом сторін договору є право 

на звернення до нотаріуса за отримання консультацій правового характеру 

щодо конкретизації їхніх прав та обов’язків у первісному договорі, коли вони 

викладені непослідовно або неоднозначно. В результаті такої консультації, за 

взаємною згодою сторін, ними має бути сформульований проект доповнень 

або уточнень певних умов договору, який має посвідчуватися нотаріусом як 

окремий договір , який є невід’ємною частиною попереднього договору. 

8. На розвиток думки С. Я. Фурси додатково аргументовано, що при 

укладенні та нотаріальному посвідченні правочину (договір, заповіт) у його 

змісті має бути застереження щодо права сторін та інших заінтересованих осіб, 

у разі виникнення спору щодо тлумачення умов правочину, на звернення до 

нотаріуса за врегулюванням спірних відносин, тобто фіксації їх 
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волевиявлення, шляхом посвідчення договору про тлумачення правочину. 

Така умова в договорах, заповітах дозволить уникнути розвитку спору і 

переростанню його в конфлікт з обов’язковим зверненням до суду. 

9. Обґрунтовано, що виконавчий напис нотаріуса слід сприймати як 

своєрідний засіб забезпечення добровільного виконання зобов’язання, 

оскільки у разі його вчинення виникає можливість пред’явлення боргового 

зобов’язання до примусового виконання, тобто створення для боржника 

несприятливих наслідків невиконання зобов’язання.  

10. Доведена потенційна можливість нотаріуса врегульовувати спори 

і застерігати конфлікти, проте нині, в силу різних факторів, він такими 

функціями не наділений, але при широкому пропагуванні переваг нотаріату як 

органу безспірної юрисдикції, який виконує превентивну функцію та 

подальших розробках вчених щодо позасудових способів врегулювання 

спорів мирних шляхом та їх законодавчої регламентації, він зможе виконувати 

функцію медіатора. 

11. Сформульований алгоритм дії боржника щодо поліпшення 

процедури виконання зобов’язання за договором при неможливості ним, з 

об’єктивних причин, вчасно його виконати . У зв’язку з цим запропоновано: 

боржнику звертатися до нотаріуса з заявою про розробку ним пропозицій для 

стягувача щодо вибору найкращих способів виконання зобов’язання мирним 

шляхом як альтернативу вчинення виконавчого напису, включаючи надання 

відстрочки або розстрочки виконання зобов’язання на вигідних для кредитора 

умовах. При цьому відстрочка на певний визначений час або розстрочка в 

розумних строках мають супроводжуватися сприятливими для кредитора 

умовами, до яких можна віднести: додаткові відсотки та індекс інфляції тощо. 

12. Автором сформульовано процесуальні способи врегулювання 

спірних відносини у нотаріальному порядку, а саме: 

- забезпечення нотаріусом безконтактних переговорів між 

сторонами шляхом вчинення такої нотаріальній дії як передача заяв фізичних 

та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам (п. 17 ст. 34 Закону 
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України «Про нотаріат»). За допомогою такої нотаріальної процедури сторони 

можуть обмінятися пропозиціями та віднайти оптимальну, компромісну 

модель виходу із спірних відносин; 

- проведення нотаріусом уніфікації (зведення) позиції сторін щодо 

оферти та акцепту та, з дотриманням волі сторін, сформулювати умови 

конкретного договору, шляхом їх викладення, попередньо, у проекті договору, 

який має бути завчасно переданий сторонам для узгодження, подальшого 

підписання та посвідчення;  

- роз’яснення нотаріусом сторонам згідно ст. 5 Закону України 

«Про нотаріат», сутності вчинюваного правочину та тих наслідки, які 

настануть для них після посвідчення договору, з урахуванням конкретних 

умов; 

- широке врегулювання нотаріусом спірних відносин на договірних 

засадах, як вже існуючих, так і тих, які внаслідок ускладнення відносин між 

сторонами можуть стати спірними у майбутньому, особливо це стосується 

сімейних відносин; 

- укладення та підписання сторонами і посвідчення нотаріусом 

нового договору, який зумовлюватиме розірвання попереднього;  

- внесення змін і доповнень до договору, шляхом посвідчення 

нотаріусом окремого договору, який є невід’ємною частиною попереднього. 

13. Аргументовано, що в процесі проведення ґрунтовних 

комплексних досліджень в сфері нотаріату зможуть бути виявлені потенційні 

переваги нотаріальної форми над формальною медіацією, яку пропонується 

запровадити в правову систему України на тій підставі, що вона 

використовується в провідних країнах світу, але без відповідних, конкретних 

механізмів реалізації цієї діяльності у різних юрисдикційних процесах, 

застереження випадків зловживання правом тощо. 

14. Обґрунтовано, що тривала і плідна праця з врегулюванню спору 

потребує й відповідної ментальності від уповноважених, на здійснення 

юрисдикційної діяльності, осіб. Так, перед суддею, який може бути задіяний в 
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примирному процесі, стоятиме дилема: знайти спосіб мирного врегулювання 

спору, з урахуванням усіх можливих суперечок сторін спору чи вирішити 

справу своїм владним рішенням. Для багатьох суддів другий варіант 

вирішення спору буде зручнішим, оскільки не вимагатиме від них значних 

затрат їхнього потенціалу. 

15. Встановлено, що за своєю суттю обмеження в праві на розгляд 

справи в судах загальної юрисдикції, коли існує третейське застереження в 

договорі, є штучним обмеженням права на безпосереднє звернення до суду. 

Третейський розгляд справи можна, умовно, вважати як досудовий спосіб 

врегулювання матеріального спору. 

16. Сформульована авторська позиція, що третейські суди мають 

діяти згідно з основним принципом їх діяльності : «Добровільність звернення 

фізичних та юридичних осіб до третейського суду». Щодо вимог, які 

пред’являються до суддів третейських судів, то ними є: наявність вищої 

юридичної освіти, практичний досвід у галузі права, а також довіра у певних 

верств населення. Тому, не маючи значного навантаження, порівняно із 

суддями судів загальної юрисдикції, а також істотних владних повноважень, 

які доволі часто заважають суддям віднаходити різноманітні варіанти 

врегулювання спору, третейські судді можуть виконувати роль посередників – 

медіаторів з мирного врегулювання спору і такий процес слід розцінювати як 

досудове врегулювання спорів. 

17. Обґрунтовано, що не можна сторонам разом та кожній з них 

окремо штучно нав’язувати додаткові обов’язкові шляхи примирення, 

оскільки особи мають бути наділені правом на безпосереднє звернення до суду 

за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів. При цьому, потрібно розвивати альтернативні способи 

врегулювання спорів, всілякими способами сприяти досягненню між 

сторонами компромісу, усуненню конфлікту, добровільному припиненню 

правопорушення та відновленню прав. На реалізацію таких напрямів слід 

спрямовувати не тільки діяльність суддів, а й адвокатів, виконавців, нотаріусів 
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та інших фахівців, які стикаються з виникненням спірних ситуацій, 

правопорушень тощо. Така профілактична робота дозволить застерігати 

виникнення злочинів, які доволі часто є наслідками конфлікту або спору, 

зменшенню навантажень на суди тощо. 

18. Встановлено, що ведення переговорів з вирішення спору мирним 

шляхом – це не тільки складна правова полеміка між сторонами та їх 

представниками, а й важка, емоційно напружена розмова, де на 

психологічному рівні зважуються не тільки пропозиції протилежної сторони, 

а й її поведінка, тон розмови тощо. Тому для досягнення успіху мало робити 

поступки лише з боку однієї сторони, а й потрібно діяти в її інтересах, тобто 

вимагати від іншої сторони «кроків на зустріч», але в розумних межах та на 

вигідних для обох сторін умовах, з урахуванням положень ч. 5 ст. 207 ЦПК 

про те, що мирова угода не повинна суперечити закону чи порушувати права, 

свободи чи інтереси інших осіб. 

19. Доведено, що найліпшим способом врегулювання 

багатовекторного спору між сторонами – є комплексна мирова угода, де 

будуть системно врегульовані всі спірні відносини між ними з урахуванням 

інтересів третіх осіб. Позитивним моментом такого варіанту врегулювання 

даних відносин є те положення, що у сторін є можливість, фактично, 

домовлятися щодо мирного вирішення й інших питань (об’єктів), які мають 

відношення до спірних відносин. В такій ситуації «об’єкт обговорення» може 

вміщувати декілька реальних предметів, кожний з яких можна розкласти на 

елементи, щодо яких слід вести переговори і при досягненні компромісу 

зафіксувати його в мировій угоді. 

20. Обґрунтовано, що комплексний документ про врегулювання 

багатовекторного спору (комплексна мирова угода) буде відрізнятися 

складністю у формулюванні її умов, визнанні і затвердженні судом. Тому при 

складанні проекту комплексної мирової угоди потребуватиметься докласти 

багато зусиль, щоб якісно сформулювати та узгодити між собою усі її істотні 

умови, визначити і узгодити взаємозалежні положення, а також встановити 
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засоби забезпечення виконання конкретних пунктів зобов’язань кожною 

стороною. 

21. Вважаємо, що системність в укладанні мирової угоди диктує 

необхідність наперед визначати послідовність пропозицій мирного 

врегулювання спору за суб’єктним складом, враховувати суб’єктивні інтереси 

кожної особи майбутнього договору, щоб визначити потенційну можливість 

укласти комплексну мирову угоду. При цьому, звернення з офертою як 

передумовою мирової угоди доволі часто сприймається як слабкість позиції, 

але це взаємовигідний спосіб врегулювання спору і цей аргумент необхідно 

донести до опонентів одним з найперших. Замість багаторічного розгляду 

справи судом, пов’язаного з постійними витратами часу, коштів, зусиль, 

негативними емоціями, кращим вважаємо варіант зважування взаємних 

претензій та перспектив їх доведення до реального виконання, що дозволить 

визначити рівень взаємних поступок. Швидко розраховувати на акцепт оферти 

не доводиться, оскільки опоненти мають подивитися на власні перспективи, 

побачити реальність намірів контрагента і навіть кваліфікацію представника 

опонента. 

22. Встановлено, що визнання відповідачем позову у повному обсязі 

призведе до вирішення справи на користь позивача, але такий варіант 

поведінки відповідача можна розцінити двозначно, оскільки альтернативою 

такого визнання може бути укладення сторонами мирової угоди, де можна 

досягти хоча б мінімальних поступок. Тому, на нашу думку, повне і безумовне 

визнання відповідачем позову має спонукати суд до встановлення 

першопричин такої поведінки з метою не допущення зловживань. 

23. Доведено, що рішення суду, у порівнянні з мировою угодою, є 

менш стабільним, оскільки судді доволі часто ухвалюють незаконні та 

необґрунтовані рішення, які оскаржуються до вищих судових інстанцій, що 

призводить до тривалого розгляду справи. При визнанні ж та затвердженні 

мирової угоди судом, сторони самостійно визначають її умови, своїми 

підписами підтверджують згоду з ними і такий акт стає об’єктивнішим, ніж 
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«суб’єктивне» рішення суду. Тому у майбутньому буде складно обґрунтувати, 

чому мирову угоду слід визнати недійсною, оскільки крім волевиявлення 

сторін на її укладення, сам суд згідно ч. 5 ст. 207 ЦПК має перевірити чи не 

суперечать її умови закону, чи не порушують права та охоронювані законом 

інтереси інших осіб, є невиконуванними чи одну із сторін мирової угоди 

представляє її законний представник, дії якого суперечать її інтересам. 

24. Аргументовано, що коли матеріальна відповідальність особи, 

чітко визначена у кредитному договорі, то сторонам краще домовлятися і 

укладати мирову угоду, ніж розраховувати на запевнення адвоката, що він 

зможе довести її відсутність. Випадки із судової практики свідчать про те, що 

адвокати, а також суд, зловживаючи своїми правами та обов’язками, ухвалює 

такі рішення, але вони є нестабільними, оскільки їх законність та 

обґрунтованість роками перевіряється судами вищих інстанцій, що зумовлює 

негативні наслідки для боржника, зокрема витрати часу, коштів тощо. 

25. Вважаємо, що Постанова Верховної Ради України «Про прийняття 

в першому читанні проекту Закону України «Про медіацію» від 15.07.2020 р. 

не обґрунтована, оскільки стан відповідного законопроекту не підлягає його 

схваленню. Нині вченим, спільно із практиками, слід готувати новий 

законопроект, а не брати за основу існуючі прототипи. Зміст нового 

законопроекту має бути системним, норми мають викладатися послідовно, 

між собою узгоджуватися та бути конкретними, щоб новий інститут, який 

запроваджується в Україні не завдав шкоди фізичним та юридичним особам і 

не скомпрометував саму ідею медіації. 

26. Проведено порівняльний аналіз норм ЦПК та Законопроекту «Про 

медіацію» та зроблено такі висновки:  

- у главі 4 розділу ІІІ ЦПК передбачена процедура (правила) 

врегулювання спору за участі судді, тобто проведення примирення сторін, які 

істотно і позитивно їх відрізняють від аналогічних положень законопроекту 

«Про медіацію», де абсолютно відсутній зміст діяльності медіатора; 
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- кардинальна суперечність в повноваженнях судді закладена у 

частинах 4 та 5 ст. 204 ЦПК, де дублюється право суду робити пропозиції 

щодо «можливих шляхів мирного врегулювання спору», а у ч. 6 цієї ж норми 

заперечується можливість «надавати сторонам юридичні поради та 

рекомендації». Вважаємо, що такі положення закону є взаємно виключними, 

оскільки шляхи мирного врегулювання спору, як правило, – це порада та 

рекомендація правового характеру, яка втілюється в узагальнююче поняття» 

шлях мирного врегулювання спору». Можливим винятком можна розцінювати 

пораду звернутися до психолога або психоаналітика, щоб врегулювати 

емоційний конфлікт, оскільки така порада нестиме медичний, а не правовий 

характер. Можливими є також поради щодо правового і, одночасно, 

психологічного відновлення стану особи, яка постраждала від психологічного 

тиску на неї; 

- виходячи з реальної судової практики в Україні, яка 

характеризується величезним навантаженням на суддів, коли вони 

призначають судові засідання через місяць або більше, можна вважати, що 

судді будуть відмовляти в проведенні врегулювання спору за участі судді 

через велике навантаження і неможливість його здійснення у місячний термін, 

як того вимагає ч. 1 ст. 205 ЦПК. Зокрема, у ч. 1 ст. 201 ЦПК не встановлено 

обов’язку судді провадити врегулювання спору, коли до нього звернуться дві 

сторони, тому він вправі відмовити у здійсненні заходів щодо врегулювання 

спору. 

27. Запропоновано, внести зміни до ст. 9 Законопроекту «Про 

медіацію» щодо вимог, яким має відповідати медіатор, зокрема, це наявність 

вищої юридичної освіти, яка й має розцінюватися як базова, та додаткового 

професійного навчання спеціальним знанням та навичкам, які мають бути 

властиві медіатору, 90 академічних годин навчання, у тому числі не менше 

45 академічних годин навчання практичним навичкам. Тому при прийнятті 

Верховною Радою України Закону України «Про медіацію» вищі юридичні 
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навчальні заклади швидко відреагують і введуть відповідні спеціалізації з 

медіації, що дозволить істотно підвищити фах майбутніх медіаторів. 

28. Встановлено, що в ч. 2 ст. 19 Законопроекту «Про медіацію» 

передбачається лише проста письмова форма договору між сторонами і 

можливість підписання угоди медіатором, однак виходить, що такий підпис не 

є обов’язковим для легітимності договору. В той же час, згідно з нормами 

законодавства, наприклад, ЦПК мирова угода має спочатку визнаватися, а 

потім й затверджуватися ухвалою суду, коли така угода укладається в уже 

відкритій цивільній справі чи відкритому виконавчому провадженні. Тому 

виникає риторичне питання, а хто має відповідати за законність і моральність 

такого договору, що передбачено у ч. 3 ст. 19 Законопроекту «Про медіацію», 

коли сторони договору не мають юридичних знань? 

29. Авторська позиція зводиться до висновку, що існування 

альтернативних способів врегулювання спорів і навіть ліквідації 

правопорушень на добровільній основі має сенс на впровадження в правову 

систему України. Але треба звернути увагу на той фактор, що не слід 

посередництво (медіацію) розглядати як панацею для правової системи 

України і вважати, що процедура медіації зможе істотно і, головне, швидко 

поліпшити стан справ із судочинством в Україні і стати альтернативою 

судового розгляду справи. Беручи до уваги ментальність українського народу, 

який обережно відноситься до нововведень, варто очікувати певних зрушень 

у разі отримання позитивних результатів спочатку від розгляду незначних 

справ, щоб у суспільстві поширювалася відповідна інформація, і відбувалось 

переформатування діяльності адвокатів на результат, а не на кількість 

вчинення, окремо оплачуваних, процесуальних дій. Водночас, автор вважає 

неприпустимим, коли Рекомендації Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам щодо медіації в цивільних справах, датовані 

18 вересня 2002 року, а такі рекомендації ще не знайшли свого впровадження 

в правову систему України, а нині вже 2020 рік. 
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30. Запропоновано, виходячи з положень Рекомендації Rec (2002) 10 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо оплати медіації, 

регламентувати у законодавстві положення про те, що розмір оплати за 

проведення медіації має бути меншим від розміру судового збору, інакше 

позивачу буде невигідно звертатися до медіатора. Для особливо важливих 

категорій справ, наприклад, про усиновлення, коли треба зберегти контакти, 

між батьками, родичами (дідом, бабою) та дитиною, медіація має бути 

безоплатною, тобто здійснюватися за рахунок держави або має частково 

здійснюватися оплата. Якщо зробити порівняльний аналіз Законопроекту 

«Про медіацію» та Рекомендацій, то не важко помітити відсутність істотних 

умов Рекомендацій в законопроекті, що свідчить про те, що він не відповідає 

основоположним концепціям європейської спільноти і є безсистемним.  
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РОЗДІЛ 2 

СУБ’ЄКТИ МИРОВОЇ УГОДИ ТА УХВАЛИ ПРО 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ (МИРОВОЇ УХВАЛИ) 

 

2.1 Позивач (стягувач) і відповідач (боржник) та їх інтереси в 

укладанні мирової угоди  

 

Статус позивача та стягувача достатньо ґрунтовно проаналізовані в 

багатьох наукових роботах [20; 43; 16; 123], але доволі часто це питання стає 

проблемним при його докладному аналізі через призму специфіки вузько 

спрямованих досліджень.  

Зокрема, загальновідомо, що сторони – це юридичний термін, який 

застосовується в цивільному і виконавчому процесі та розкривається через 

поняття «позивач» і «відповідач» у цивільному судочинстві та «стягувач» і 

«боржник» у виконавчому провадженні. Тому в багатьох юридичних джерелах 

можна знайти визначення поняття «сторони» через специфіку її прав та 

обов’язків тощо [88; 31; 38]. Існують спроби визначити поняття «сторони» й 

оригінальним способом, а саме: «Стягувач та боржник – фізичні або юридичні 

особи, стосовно яких згідно з виконавчим документом має бути відповідно 

здійснено захист (поновлення) порушеного законного права чи інтересу та 

забезпечення виконання покладеного рішенням уповноваженого органу 

обов’язків (вчинення певних дій або утримання від їх вчинення)» [27]. Цілком 

зрозуміло, що спроба сформулювати визначення, одночасно, стягувача і 

боржника автору не вдалася, оскільки сторони як у цивільному процесі, так і 

у виконавчому, зазвичай, мають явно протилежні інтереси в результатах як 

цивільної справи, так і виконавчого провадження. Тому навіть при рівності 

процесуальних прав сторін [9], вони не є тотожними, оскільки мають свої 

специфічні ознаки, на які звертають увагу багато вчених [58; 42; 39; 94]. При 

цьому слід зазначити, що інтереси сторін щодо вирішення матеріально-

правового спору прямо протилежні, що зумовлює певні особливості у 
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користуванні ними їх процесуальними правами, оскільки кожний спрямовує 

їх на досягнення власної мети, деколи навіть зловживаючи ними [69]. Тому не 

можна перерахувати усі способи захисту власних прав, які позивач та 

відповідач можуть використовувати в реальній справі. 

Але не дивлячись на те, що кожна із сторін як позивач, так і відповідач 

наділені матеріальним та спеціальними процесуальними правами згідно ст. 49 

Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК), сторони згідно 

ч. 7 даної норми можуть на будь-якій стадії судового процесу укласти мирову 

угоду. Щодо її сутності, то в теорії цивільного процесу існують різні точки 

зору. Одні вчені квінтесенцію мирової угоди розуміють так: «Одним із шляхів 

розпорядження правом на захист порушених, невизнаних і оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів є співпраця суду і сторін у процесі, в результаті якої спір 

про право врегульовується сторонами за допомогою визнання судом згідно з 

передбаченою процедурою укладеної між сторонами мирової угоди» [18]. 

Концептуально з такою позицією неможливо погодитися в силу того, що право 

на захист не можна ототожнювати зі «співпрацею суду і сторін», оскільки тут 

відчувається змішування суб’єктного складу та їх інтересів. Так, право на 

захист належить позивачу, а не сторонам, які мають протилежні інтереси в 

результатах розгляду справи і на кожній стадії розгляду справи. Саме такий 

інтерес доволі часто лежить в основі таких процесуальних заходів як 

апеляційне та касаційне оскарження рішення суду і відповідні 

провадження [30]. Суд не співпрацює зі сторонами, а вирішує наявний спір 

шляхом врегулювання або ухвалення рішення у справі.  

Так само важко погодитися й з іншим аргументом О. Б. Верби-Сидор, 

що «сторони укладаючи мирову угоду мають на меті: по-перше, врегулювати 

на взаємовигідних умовах їхні матеріальні приватні правовідносини, в 

результаті чого вони втрачають інтерес до примусового виконання рішення; 

по-друге, закінчити виконавче провадження» [18]. Але і з цією думкою даного 

вченого також важко погодитися, оскільки у виконавчому провадженні може 

мати місце ситуація, коли стягувач вже на стільки наблизився до відновлення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9E$
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власних прав, що йому може здаватися нераціональним погоджуватися на 

укладення мирової угоди. Але реальні інтереси у стягувача та боржника при 

виконанні рішення різні, тому при вирішені ними питання щодо доцільності 

укладення мирової угоди вони повинні враховувати усі витрати виконавчого 

провадження, часу, нервів та ті негативні наслідки, які можуть для них настати 

у результаті вчинення виконавчих дій. Більше того, стягувачу невигідно, щоб 

процес виконання рішення відбувався поза примусовим його виконанням, 

оскільки саме примусове виконання стимулює боржника до укладання 

мирової угоди і виконання зобов’язань у добровільному порядку, щоб для 

нього не настали ще більш негативні наслідки. Але цілком можливо, що 

боржник може переслідувати зовсім іншу мету при укладанні мирової угоди: 

виграти час, досягти ліпших умов, ніж примусове виконання рішення тощо. 

Як правило, реальні наміри та інтереси осіб можуть виявитися з часом та через 

конкретні дії або бездіяльність у правовідносинах.  

Здається занадто простим, запропонований вченим: «алгоритм 

трансформації фактичних інтересів у законні та охоронювані законом 

інтереси. Виглядає він наступним чином: фактичні інтереси проходять 

стадію перевірки на відповідність закону, в результаті якої відсіюються 

незаконні інтереси. Залишаються законні інтереси, яким для реалізації 

надається інструмент у вигляді суб’єктивних цивільних прав. Ті законні 

інтереси, котрі в силу економічних, якісних та кількісних причин залишилися 

не опосередкованими правовими нормами, ми пропонуємо іменувати 

охоронюваними законом інтересами» [188] (виділення жирним по тексту 

зроблені самим автором цитати. – М. Т.). На нашу думку, таке сприйняття 

інтересів, навіть у цивільному праві, фактично, ототожнює їх з правами, не 

говорячи вже про необхідність диференціації прав і виділення такого поняття 

як зловживання правом. Нині вже можна і потрібно виділяти та детально 

регламентувати на законодавчому рівні такий інститут цивільного права як 

«зловживання матеріальними правами», тобто як використання законних прав 

з метою несумісною з інтересами протилежної сторони або інших осіб (ч. 3 
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ст. 13 ЦК). Цілком зрозуміло, що зловживання правом [208; 100; 181; 201; 209] 

і, зокрема, матеріальними правами [85; 135; 25; 28] має наслідкове 

продовження і у цивільному судочинcтві [40; 41; 207], і у виконавчому 

провадженні [210; 200; 69], якщо така сторона правовідносин не побачить 

безперспективність своїх очікувань. Саме тому багато фахівців звертає увагу 

на питання зловживання матеріальними і процесуальними правами [8; 119], а 

також така можливість виникає при укладанні мирової угоди. Тому вважаємо, 

що укладення мирової угоди та її затвердження судом це питання не прості, 

оскільки під час саме укладання сторонами мирової угоди можуть мати місце 

зловживання правами. Аналогічні питання можуть виникнути й під час 

виконання ухвали про затвердження мирової угоди як в добровільному, так і в 

примусовому порядках.  

Тому вважаємо, що, якщо сторони нині, все частіше, почнуть 

вирішувати свої спори шляхом укладення мирових угод, то у суспільстві, може 

виникнути запит на те, щоб приватні виконавці супроводжували і 

контролювали добровільне виконання боржником умов мирової угоди, яке 

досить часто може супроводжуватися емоційно-напруженим спілкування з 

ним, оскільки багато боржників намагатимуться не виконувати мирову угоду 

або виконувати частково та несвоєчасно. Якщо ж такий контроль 

здійснюватиме виконавець, то доведення факту невиконання боржником умов 

мирової угоди для стягувача стане набагато простішим.  

Інші науковці зазначають, що «Порядок реалізації сторонами 

розпорядчих прав, поставлений під контроль суду, не в повній мірі відповідає 

принципу диспозитивності цивільного процесу: у випадках, коли суд не 

приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем або не 

затверджує мирову угоду з мотивів порушення зазначеними розпорядчими 

діями прав і законних інтересів інших осіб, він фактично стає ініціатором 

судового процесу, розпоряджаючись, по-перше, матеріально-правовим 

предметом судового розгляду і, по-друге, процесуальними засобами його 

захисту. Тим часом, ЦПК РФ надає особам, які не брали участі у справі, 
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можливість оскаржити судове рішення, яке зачіпає їх права, в порядку 

нагляду. Оскільки для цього необхідно їх волевиявлення, яке відповідає 

принципу диспозитивності, тому пропонується закріпити аналогічну правову 

можливість і в тих розділах ЦПК РФ, які регламентують апеляційне і касаційне 

провадження» [86].  

Аналогічні положення щодо застереження прав третіх осіб мають місце 

і у цивільному судочинстві України. Тому сприймаючи позицію науковців 

тільки крізь призму принципів диспозитивності і змагальності можна її 

схвально оцінити. Однак, об’єктивно з такою позицією важко погодитися в 

силу того, що сторони можуть заявити штучний позов і за принципом 

змагальності досягти будь-якого рішення, що може порушувати права третіх 

осіб тощо.  

Детально аналізуючи наведену вище думку вченого, ми можемо 

помітити й іншу неточність, а саме «стає ініціатором судового процесу, 

розпоряджаючись, по-перше, матеріально-правовим предметом судового 

розгляду…» [86]. В цьому фрагменті думки зазначеного вище автора 

констатується розпорядження судом матеріально-правовим предметом 

судового розгляду, але це не так. Суд відмовляючи у визнанні і затвердженні 

мирової угоди будь-яких розпоряджень щодо предмету спору не робить. 

Більше того, він не змінює заявлені позивачем вимоги, а лише вважає за 

неможливе з підстав, встановлених у законодавстві, затвердити мирову угоду.  

Тому вважаємо доцільним приєднатися до думки С. А. Волосенка, який 

запропонував: «Поняття «об’єктивна істина» потрібно трансформувати з 

принципу цивільного процесу в мету цивільного судочинства, адже 

формальна істина не може вважатися остаточною метою розгляду цивільної 

справи» [22, c. 12]. Ця гіпотеза не була почута законотворцями, тому у 

чинному ЦПК відсутні прямі вказівки на об’єктивність судового рішення.  

При цьому, заслуговує на увагу й інша пропозиція цього ж автора, 

«доведена необхідність удосконалення засобів забезпечення принципу 

змагальності у чинному цивільному процесуальному законодавстві України 
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шляхом гарантування права «бути вислуханим і почутим у суді» та надання 

кожній особі, яка бере участь у справі, можливості отримувати всю 

інформацію у справі, висловлюватись по суті справи до прийняття судом 

рішення, а також права на те, щоб надана суду інформація по суті справи була 

прийнята до уваги при винесенні судом рішення [22, с. 3, 4]. 

Поділяючи думку С. А. Волосенка щодо реалізації права «бути 

вислуханим і почутим у суді» вважаємо доцільним її удосконалити шляхом 

розширення гарантій такого права на всіх осіб, на чиї права та інтереси у 

майбутньому впливатиме рішення суду, зокрема, й ухвала про затвердження 

умов мирової угоди. При цьому, у ст. 434 ЦПК не передбачено порядок 

вирішення судом питання про затвердження мирової угоди у процесі 

виконання рішення або про відмову у затвердженні, що є, принципово, не 

правильним. Якщо у справі брали участь треті особи, то відповідно до ч. 1 

ст. 207 ЦПК для з’ясування їх реальних інтересів і об’єктивності ухвали суду 

слід проводити судове засідання за обов’язкової їх участі або запропонувати 

їм надати письмові пояснення щодо мирової угоди, яка подана на 

затвердження суду.  

Посилання ж даного автора на те, що «ЦПК надає особам, які не брали 

участі у справі, можливість оскаржити судове рішення, що торкнулося їх 

права, в порядку нагляду» є недоцільним. Тому вважаємо, що такий спосіб 

забезпечення позову як накладання арешту на майно та (або) грошові кошти, 

які належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у 

нього чи в інших осіб, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 150 ЦПК є незаконним. 

Виходячи з того, що ухвала суду про забезпечення позову підлягає негайному 

виконанню в примусовому порядку, вважаємо, що не можна поширювати 

примусові заходи з накладення арешту на будь-яку особу, яка не бере 

безпосередньої участі в справі, зокрема, й на фізичну особу, коли майно, на 

яке накладається арешт належить їй, а не боржникові і знаходиться у неї, а не 

у боржника. 

Як бачимо, така схема процесуальних відносин, яка передбачена у п. 1 
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ч. 1 ст. 150 ЦПК спочатку дозволяє порушити права «сторонньої щодо справи 

(провадження)» особи, а потім остання має доводити належність їй майна, яке 

попало в опис. А виключити майно із акту опису буває складно зробити, 

оскільки рішення суду вже знаходиться на стадії примусового виконання.  

Дійсно, в осіб, в яких безпідставно вилучають майно як майно 

відповідача (боржника), згідно ст. 59 Закону України «Про виконавче 

провадження» є можливість звернутися до суду з позовом про визнання права 

власності на це майно і про зняття з нього арешту.  

Тобто при зверненні заходів забезпечення позову до непублічних осіб 

має бути доведено, в передбаченому законом порядку, що в конкретної особи 

знаходиться майно боржника і він має право його витребувати. Але вважаємо 

неможливим витребувати майно у тієї особи, яка його утримує для 

самозахисту власних права. Дану позицію можна значно підсилювати, але 

повернемося до витоків і зауважимо, що не можна вважати дії сторін в 

цивільній справі завжди орієнтованими проти іншої сторони. При такій 

регламентації засобів забезпечення позову значно підсилюватимуться 

можливості для зловживання правами і, зокрема, для рейдерського захоплення 

чужого майна.  

У зв’язку з наведеним вважаємо необхідним брати до уваги ту 

обставину, що позивач (стягувач) потенційно може домовитися з відповідачем 

(боржником), щоб спільно діяти проти інтересів третіх осіб, обов’язки яких 

можуть зумовлюватися прийнятим рішенням і пов’язуватися з регресним 

позовом проти них. Такі ситуації важко буде третій особі вирішити в 

подальшому. Таким прикладом може стати ситуація з позикою, коли 

поручитель взяв на себе безумовні субсидіарні зобов’язання. Отже, на всіх 

стадіях цивільного судочинства і до остаточного вирішення справи та 

відновлення прав стягувача можна лише припускати, що в особи права 

порушені, невизнані або оспорювані.  

Для додаткового підтвердження наведеної авторської думки звернемо 

увагу на Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод [59], 
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де у ст. 37 сформульовані підстави для вилучення заяви з реєстру, подібні до 

закриття провадження у цивільній справі, а саме, якщо обставини дають 

підстави дійти висновку: 

a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; або 

b) що спір уже вирішено; або 

c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший 

розгляд заяви не є виправданим. 

Проте за Судом залишено право продовжувати розгляд заяви, якщо 

цього вимагає повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та 

протоколами до неї. Більше того, Суд може прийняти рішення про поновлення 

заяви в реєстрі справ, якщо він вважає, що це виправдано обставинами. Тобто 

повноваження Європейського суду з прав людини подібні до повноважень 

українських судів з затвердження мирової угоди, оскільки поновлення 

Європейським судом в реєстрі справ нагадує перегляд вже закритої справи в 

порядку виключних або нововиявлених обставин.  

З наведеного можна зробити висновок про те, що Європейський суду з 

прав людини не повинен «вірити» в те, що особа, яка, зазвичай, діє проти 

держави, в якій перебуває, має її громадянство, добровільно відмовляється 

підтримувати свою заяву. Саме тому поділяємо прийняті положення практики 

ЄСПЛ про те, що суд необов’язково має затверджувати мирову угоду, а має 

враховувати всі обставини справи.  

Проаналізуємо застосування цього положення у конкретній справі 

Європейського суду з прав людини, а саме Рішення ТОВ «Золотий Мандарин 

Ойл» проти України Заява № 63403/13. П’ята секція [37]. Буквально в рішенні 

наведено: «22 липня 2015 року Суд отримав лист Уряду, в якому було 

зазначено, що заявник не бажає підтримувати свою заяву у зв’язку з 

підписанням 22 липня 2015 року декларації про дружнє врегулювання між 

заявником та Урядом. До листа була додана копія відповідної декларації, але 

Європейський суд з прав людини не відреагував на такий лист. 10 серпня 

2015 року Суд отримав лист від представника заявника з підтвердженням того, 
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що підприємство-заявник погодилось з умовами декларації про дружнє 

врегулювання спору і лише після отримання такої заяви, тобто 20 жовтня 

2015 року було ухвалено рішення. При цьому, в Рішенні наводиться таке: «Суд 

вважає, що спір було вирішено в значенні підпункту «b» пункту 1 статті 37 

Конвенції, та що повага до прав людини, визначених у Конвенції та 

протоколах до неї, не вимагає подальшого розгляду заяви за пунктом 1 

статті 37 (in fine)». Звернемо увагу на той факт, що Суд не робить посилання 

на дружнє врегулювання або мирову угоду, а лише констатує можливість 

визнання заяви такою, що не вимагає подальшого розгляду заяви за пунктом 1 

статті 37 (in fine).  

Для порівняння, згідно ч. 4 ст. 39 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод рішення про дружнє врегулювання має передаватися 

Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд за виконанням умов дружнього 

врегулювання, викладених у рішенні. Однак, у заявника при невиконанні 

Урядом України зобов’язань, визначених декларацією про дружнє 

врегулювання спору, залишається можливість захистити свої права шляхом 

звернення до Європейського суду з прав людини, який може прийняти 

рішення про поновлення заяви в реєстрі справ, якщо він вважає, що це 

виправдано обставинами.  

Таким чином, автор вважає закладену у Конвенцію про захист прав 

людини та основоположних свобод систему захисту прав особи, права якої 

були порушені державою, при укладанні мирової угоди більш гарантованою, 

ніж керування принципами диспозитивності та змагальності, оскільки за 

виконанням угоди про дружнє врегулювання має спостерігати уповноважений 

орган – Комітет Міністрів. 

Виходячи з того, що громадянин у цивільно-правових та інших спорах 

може «протистояти» як державі, так і впливовим високопосадовцям, то, 

безумовно, визнавати мирові угоди, в яких сторона погоджується на вкрай 

невигідних для неї умовах підписати мирову угоду, не завжди правильно.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n171
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Отже, вважаємо, що укладена мирова угода не в усіх випадках мусить 

визнаватися та затверджуватися судом і відповідні умови законодавства слід 

визнати правильними.  

Інтересним для дослідження слід визнати положення ч. 7 ст. 19 Закону 

України «Про виконавче провадження», оскільки в цій нормі простежується 

зв’язок між позовним провадженням та виконавчим в контексті право 

володільців. Дана норма викладена у такій редакції: «У виконавчому 

провадженні за виконавчим документом на підставі судового рішення у справі 

за позовом, поданим учасником господарського товариства в інтересах 

останнього, укладення мирової угоди, відмова від стягнення і повернення 

виконавчого документа можливі лише за письмовою згодою всіх осіб, які у 

відповідній справі діяли в інтересах господарського товариства». З аналізу цієї 

норми потрібно виокремити таких суб’єктів: учасника господарського 

товариства, який подав позов в інтересах такого товариства, саме господарське 

товариство, а також всіх осіб, які у відповідній справі діяли в інтересах 

господарського товариства. Останні суб’єкти мають бути відповідно визначені 

як: 

- представники учасника господарського товариства; 

- інші учасники господарського товариства – відповідачі, якщо йшлося 

про виділ частки; 

- треті особи з самостійними або без самостійних вимог щодо предмета 

спору.  

Такий можливий склад осіб може бути встановлений багатьма 

виконавцями, оскільки він випливає з поверхневого аналізу ними цієї норми, 

але така позиція може виявитися хибною, якщо докладно проаналізувати 

статус господарського товариства, оскільки такий варіант є правильним лише 

для однієї форми господарських товариств – з повною відповідальністю. Щодо 

усіх інших товариств застосовується загальне правило цивільного права, 

передбачене у ч. 1 ст. 92 ЦК згідно якої, юридична особа набуває цивільних 

прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до 
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установчих документів та закону. Лише як окремий випадок у ч. 2 цієї ж норми 

встановлено, що у випадках, встановлених законом, юридична особа може 

набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. 

Тому виникає питання, а навіщо залучати до участі в укладанні мирової угоди 

того представника учасника товариства, який діяв у відповідній справі в 

інтересах господарського товариства.  

Така складна формула, яка диктує заінтересованість осіб в результатах 

цивільної справи та виконавчого провадження, обумовлена намаганням 

усунути ризики дій осіб не на користь інтересів господарського товариства. 

Нажаль, випадки дій учасників товариств проти інтересів товариства є 

непоодинокими.  

Проте у Цивільному процесуальному кодексі (надалі – ЦПК) має місце і 

більш складна формула визначення повноважень позивача. Так, згідно абз. 2 

ч. 5 ст. 57 ЦПК у разі відкриття провадження за позовною заявою, поданою 

прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати 

функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу 

позивача. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього 

повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній 

заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача. Однак, з таким 

положенням закону важко однозначно погодитися, оскільки позивачем має 

бути держава, а прокурор є лише її представником. Це питання дуже важливе 

для правильного сприйняття повноважень різних державних органів, які 

доволі часто представляють державу, але знаходяться в підпорядкуванні 

вищих інстанцій.  

Російські науковці «обґрунтовують необхідність спеціального 

закріплення в процесуальному законодавстві права на укладення мирової 

угоди органів, що представляють інтереси держави як суб’єкта цивільно-

правових відносин, що беруть участь в процесі як матеріальних 

позивачів» [96]. Отже, у Російській Федерації існують подібні проблеми. 
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Аналіз раніше наведеного рішення Європейського суду з прав людини у 

справі «ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» проти України» надає можливість 

стверджувати, що в справі Уряд України представляв його Уповноважений, на 

останніх етапах провадження – п. Борис Бабін з Міністерства юстиції України. 

Однак, в листі до Європейського суду з прав людини наведено: ««...Уряд 

України зобов'язується сплатити кошти, присуджені заявнику.., 

зобов’язується забезпечити виконання вищевказаного рішення протягом трьох 

місяців з дати повідомлення про ухвалення Судом рішення відповідно до 

пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. Виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 12 травня 

2009 року, якою змінено спосіб виконання рішення того ж суду від 21 квітня 

2009 року, становитиме остаточне вирішення цієї справи» [37].  

Отже, наведене положення свідчить про те, що не Уповноважений 

Уряду України підписував угоду від імені держави, а Уряд України брав на 

себе безпосередні зобов’язання. Водночас Уряд України гарантує «остаточне 

вирішення цієї справи», з чим важко погодитися, оскільки це питання не 

підконтрольне Уряду.  

Тому вважаємо, що в законодавстві України мають бути закріплені 

повноваження Уряду України щодо укладання мирових угод і взяття на себе 

повноважень із виконання зобов’язань, передбачених мировою угодою, коли 

судами розглядаються спірні питання щодо відповідальності держави Україна. 

Підкреслимо, що проаналізований прецедент у справі ТОВ «Золотий 

Мандарин Ойл» проти України Заява № 63403/13. П’ята секція [37] свідчить 

про те, що Уряду України наділяється спеціальними повноваженнями 

виступати належним представником держави в справах, в яких держава 

виступає як відповідач. В інших справах, де держава виступає як позивач, 

мають діяти відповідні органи виконавчої влади або прокурор. Однак, 

вважаємо доцільним врегулювати питання повноважень відповідних 

державних органів сумою стягнення, оскільки підпорядкованість державних 

установ різного рівня має зумовлювати різний рівень їх повноважень в судах. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n169
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Якщо об’єктивно розглядати питання підпорядкованості державних установ, 

то в цій ситуації варто говорити про необхідність контролю з боку вищих 

інстанцій, а також про більшу компетентність вищих органів влади по 

відношенню до підлеглих державних установ. У зв’язку з цим, належними 

представниками державних інтересів мають вважатися вищі органи державної 

влади або уповноважені ними особи, які й мають давати дозвіл на укладання 

відповідних мирових угод на узгоджених умовах.  

У цьому зв’язку може виникнути запитання про те, а навіщо позивачу 

або стягувачу підписувати мирову угоду, якщо його права порушені і він 

змушений в мировій угоді погоджуватися на компромісний варіант, тобто 

частково зменшуючи свої вимоги. Дійсно, мирова угода може укладатися на 

будь-якій стадії розгляду справи судом, а також у виконавчому провадженні. 

Якщо для пересічних громадян буває очевидним правопорушення, то для 

юристів будь-яка правова ситуація, залежно від багатьох факторів, включаючи 

заперечення відповідача, не завжди проста. Достатньо підняти питання про 

доказовий матеріал, щоб впевненість в перевагах позиції перестала бути 

переконливою.  

Крім того, необхідно належним чином кваліфікувати правовідносини на 

підставі норм законодавства, але не завжди норми законодавства однозначно 

врегульовують правовідносини. Значний вплив на розгляд справи можуть 

відіграти професійні якості процесуального супротивника, залучення до участі 

в справі третіх осіб з самостійними вимогами щодо предмету спору або без 

таких тощо. Крім того, судова система лише проголошена реформованою, але 

як реально працюватимуть суди завтра або після завтра, ніхто не знає. 

Припустимо, в Україні буде подолана корупція, але помилки суддів на всіх 

рівнях також представляють з себе істотну небезпеку для захисту прав осіб.  

У разі, якщо проаналізувати відомості з сайту Судової влади України, а 

саме Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2017 році [91], то не важко 

помітити відомості про скорочення чисельності суддів і навіть відсутність 
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суддів в окремих судах, що істотно ускладнює реальну реалізацію права на 

судовий захист.  

Тому поки що не варто розраховувати на те, що будь-яке порушене 

право буде однозначно захищено судом, а також на те, що це відбудеться 

швидко і в повному обсязі. Крім того, сучасне цивільне судочинство 

відрізняється істотними витратами коштів та втрат часу.  

Для підтвердження, зазначених вище, аргументів можна навести 

положення з ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 14 лютого 

2019 року:  

«ВСТАНОВИВ: 

Позивачі у липні 2015 р. звернулися до суду із вказаними вище 

позовними вимогами. 

Ухвалою суду від 30.07.2015 р. відкрито провадження у справі. 

Ухвалою суду від 11.04.2018 р. підготовче засідання розпочато та 

відкладено. 

В підготовчому засіданні 28.01.2019 р. представники сторін подали 

мирову угоду, яку просили затвердити та закрити провадження у справі. 

Позивачі підтримали клопотання» [153]. 

Вважаємо, що коментарі по цій справі зайві… Після відкриття 

провадження у такій простій справі як залиття квартири, підготовче засідання 

відбувається майже через три роки і воно одразу «розпочате» та відкладено. 

Як бачимо позивачі були поставлені у вкрай складну ситуацію – тривалий час 

очікували судового розгляду. Таких строків розгляду справи судом не повинно 

бути у правовій державі. Саме наслідком такої бездіяльності суду, на наш 

думку, стала мирова угода, у відповідності до якої два позивачі відмовилися 

від заявлених позовних вимог, а третій позивач погодився на розстрочку суми 

відшкодування на шість місяців, хоча загальна сума зобов’язання складала 

всього 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 коп. При цьому, в ухвалі суду 

первісна сума заявленого позову взагалі не вказана.  
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Всі наведені аспекти мають відігравати роль стимулюючих факторів, 

щоб завчасно попереджений позивач погодився на розумний компроміс у 

вирішенні даної цивільної справи. Така практика діяльності судів наперед 

надає відповідачам істотні переваги, що негативно позначається на рівні 

економічної дисципліни в країні та вчасному виконанні зобов’язань 

боржниками. Тому практика неповернення боргів поряд з об’єктивними 

причинами стає звичною для українського суспільства, а це породжує 

правовий нігілізм, що відображається й на інших сферах суспільного життя, 

зокрема, підприємницькій дисципліні.  

В новій редакції ЦПК з’явились нові види проваджень, які аналізуються 

вченими [50], але не в контексті укладання мирової угоди. Так, в спрощеному 

позовному провадженні взагалі укладання мирової угоди не передбачено. 

Зокрема, жодного посилання на примирення сторін або на мирову угоду в 

процедурі розгляду справ у порядку спрощеного провадження не існує. У разі 

ж докладного аналізу процедури розгляду справи може скластися враження 

про низький рівень законодавчої техніки розробників проекту нової редакції 

ЦПК. По-перше, у частинах 2 та 4 ст. 279 ЦПК з має місце положення: «Перше 

судове засідання у справі». Тому можна зробити висновок про те, що таких 

засідань має бути декілька, а не про те, що таке провадження фахівці 

називають «письмовим». З частини 5 ст. 279 ЦПК випливає, що судове 

засідання відбувається без повідомлення сторін за наявними у справі 

матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За 

клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи 

проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, тобто 

такий порядок є винятковим, а не загальним.  

Але це положення напряму суперечить положенню ст. 7 ЦПК, де 

гарантується, що розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. Будь-яка особа має право бути 

присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути 

присутньою у судовому засіданні, забороняється вимагати будь-які 
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документи, крім документа, що посвідчує особу. У статті 8 ЦПК визначено, 

що ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 

розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 

письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Тобто 

виходячи із спільного аналізу статей 7 та 8 ЦПК можна зробити висновок про 

те, що суд зобов’язаний повідомляти позивача про слухання його справи, якщо 

відбувається судове засідання.  

Судовий розгляд справ у порядку спрощеного провадження суперечить 

й ст. 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, де встановлено 

право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 

строку [59], підкреслимо публічний розгляд справи.  

Отже, дві новели ЦПК щодо бажаного примирення сторін та спрощеного 

провадження не узгоджуються між собою, а тому до ЦПК мають бути внесені 

відповідні зміни, які усунуть протиріччя як між самими нормами, так і їх 

суперечність зі ст. 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод. 

Існують інші зауваження вчених до процедури розгляду справ в порядку 

спрощеного провадження [172], які поділяються автором, але не входять до 

предмету даного дослідження, тому детально аналізуватися не будуть. 

Водночас можна прогнозувати, що спрощений порядок розгляду справ 

не є перспективним для широкого впровадження його в цивільному 

судочинстві, оскільки його норми суперечать загальним принципам 

цивільного процесу та неузгоджені між собою, а також не передбачають 

варіантів примирення сторін. 

Однак, деякі юридичні обставини або навіть блеф щодо них можуть 

призводити до швидкого примирення сторін. Так, у багатьох випадках 

боржники будуть посилатися на відсутність коштів для повного виконання 

взятих зобов’язань та відшкодування завданої шкоди – це стереотипна 

поведінка боржників. Але як відреагує кредитор, позивач і стягувач, коли 

юридична особа боржник (відповідач) заявить про неплатоспроможність і 

наступне банкрутство. Очевидно, що в такій ситуації вірогідність укладання 
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мирової угоди зростатиме, оскільки потенційна можливість введення на 

підставі Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» [105] мораторію на задоволення вимог кредиторів 

не влаштовуватиме кредитора.  

Отже, для успішного проведення сторонами переговорів з укладення 

мирової угоди, з метою максимального забезпечення їхніх прав, потребуються 

глибокі знання норм як матеріального права, так і процесуального права, 

зокрема, цивільного і виконавчого процесуального законодавства. Оскільки 

при укладенні мирової угоди має враховуватися кожний аргумент сторін щодо 

перспектив розвитку відносин, тому їм доцільно уповноважити на ведення 

таких переговорів високо кваліфікованих представників. 

 

2.2 Участь третіх осіб в укладанні мирової угоди 

 

Інститут третіх осіб давно відомий в Україні та аналізувався багатьма 

вченими [184; 71; 76; 13], але щодо реалізації прав та інтересів третіх осіб при 

укладені мирової угоди існують різні підходи. «Серед особливостей такого 

правочину, як мирова угода, слід виділити те, що сфера застосування мирової 

угоди порівняно із договором значно вужча, оскільки укласти мирову угоду в 

процесуальних та виконавчих правовідносинах можуть лише сторони, а також 

їхні представники, за наявності відповідних повноважень, при цьому іншим 

суб’єктам процесуальних та виконавчих правовідносин законодавець такого 

права не надає. В цивільному ж праві договори можуть укладати всі учасники 

цивільних відносин. Отже, укладення мирової угоди передбачає наявність 

спеціального суб’єктного складу, що випливає із специфіки процесуальних та 

виконавчих правовідносин» [199, с. 43]. Таке сприйняття положень ЦПК 

вважається непослідовним, оскільки як в ст. 175 ЦПК 1963 року, так і в ст. 207 

чинної редакції ЦПК йдеться про мінімальний склад суб’єктів договору, без 

яких такий договір неможливий. Водночас, виходячи зі змісту норм, які 

регламентують зміст і умови укладання мирової угоди можна зробити 
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висновок про те, що всі інші особи, які беруть участь в справі, не обмежені в 

праві стати учасниками такого договору. Так, у ст. 207 ЦПК не встановлено 

відповідних імперативних обмежень, тобто, однозначно, не встановлено, що 

лише сторонами або тільки сторонами може укладатися мирова угода. Тому 

важко знайти законодавчі підстави для того, щоб визнати участь третіх осіб в 

мировій угоді недопустимою.  

Розкриваючи сутність мирової угоди, передбаченої у ст. 207 ЦПК 

законодавець акцентував увагу на тому, що мирова угода укладається 

сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має 

стосуватися лише прав та обов’язків сторін, з чим важко однозначно 

погодитися. Так, у цивільних справах можуть брати участь не тільки сторони, 

а й треті особи як ті, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, 

так і ті, що таких вимог не заявляють [125; 191]. При цьому, за своєю 

процесуальною сутністю треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору, фактично є позивачами в справі, але згідно прийнятої в ЦПК 

термінології таким статусом вони не наділені. Отже в силу прийнятої 

термінології такі особи стороною в справі не вважаються. Тому відповідно до 

прийнятого терміну «мирова угода сторін» вони не повинні брати участь в 

укладанні мирової угоди. Така редакція ст. 207 ЦПК нібито виключає 

можливість врегулювання в мировій угоді прав та обов’язків третіх осіб.  

І це не випадковість, а принципова позиція авторів нової редакції ЦПК. 

Так, у ч. 2 ст. 201 ЦПК заперечується можливість проведення врегулювання 

спору, якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні вимоги 

щодо предмета спору. Однак, виходячи з цієї норми допускається можливість 

нехтувати правами та інтересами третіх осіб, які не заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору, оскільки їх не передбачається залучати до 

процесу примирення сторін. 

Водночас, інтереси третіх осіб визначені як умова допустимості 

укладання мирової угоди, оскільки у мировій угоді сторони можуть вийти за 

межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6427
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6427
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охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Однак, не тільки вихід за межі 

предмета спору може впливати на права та інтереси інших осіб, а й предмет 

спору може бути безпосередньо пов’язаний з правами та інтересами третіх 

осіб. Так, зі ст. 661 ЦК випливає, що стороною в справі про вилучення товару 

(речі) у покупця саме він буде розцінюватися як належний відповідач по 

справі, але певні ризики буде нести продавець майна, оскільки він мусить 

відшкодувати покупцеві завдані йому збитки. Підкреслимо, не повернути 

вартість, яку заплатив покупець за товар, а відшкодувати завдану шкоду, що 

робить інтереси покупця-відповідача більш захищеними, ніж продавця. 

Цілком зрозуміло, що це стосується випадків, коли у продавця є майно 

(кошти), за рахунок яких є можливість в подальшому за регресним позовом 

відшкодувати збитки покупця.  

При цьому, з формальної точки зору для третьої особи регресний позов 

до неї буде програшним в силу ч. 4 ст. 82 ЦПК де передбачається: «Обставини, 

встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній 

справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, 

у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці 

обставини, якщо інше не встановлено законом». Зробимо акцент на тій 

обставині, що третя особа брала участь в справі поряд з відповідачем і цієї 

обставини достатньо, щоб ухвала суду про затвердження умов мирової угоди 

діяла проти інтересів такої особи. Згідно ж ст. 258 ЦПК ухвала є судовим 

рішенням. Отже, у третьої особи єдиним можливим способом захисту 

залишається апеляційне оскарження ухвали суду про затвердження умов 

мирової угоди, оскільки вона не залучалася до процесу врегулювання спору за 

участю судді.  

Опоненти такої думки можуть послатися на ч. 2 ст. 54 ЦПК, в якій 

йдеться про неповідомлення третьої особи про розгляд справи і відсутність 

юридичного значення тих обставин, які були встановлені у судовому рішенні 

щодо наступних позовів сторони мирової угоди до третіх осіб. Але 

підкреслимо, що це стосується випадків незалучення третіх осіб до участі в 
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справі, а не до укладання мирової угоди. Крім того, ч. 2 ст. 54 ЦПК не 

узгоджується з ч. 4 ст. 82 ЦПК та загальнообов’язковістю судового рішення.  

Фактично, в змісті поняття «мирова угода сторін» закладено 

неузгодженість, що зумовлена обмеженням учасників угоди лише сторонами 

і необхідністю врахування інтересів третіх осіб. Тобто безпосередня участь 

третіх осіб у мировій угоді дозволила б враховувати інтереси таких осіб.  

Отже, положення ч. 1 ст. 207 ЦПК про те, що суд має вирішувати 

питання, чи не порушує прав або охоронюваних законом інтересів третіх осіб 

мирова угода, без з’ясування волі самих третіх осіб, суперечить принципу 

диспозитивності. Включення таких осіб до суб’єктів, які беруть участь в 

укладенні мирової угоди дозволить застерегти порушення їхніх прав на 

майбутнє.  

Розглянемо це положення з точки зору цивільного права. Так, у ч. 4 

ст. 202 ЦК України допускається погоджена дія двох або більше сторін, що 

кваліфікується як дво- чи багатосторонній правочин. Згідно ст. 626 ЦК 

договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Отже і у цій 

нормі не має заборон щодо укладання договору трьома і більше 

сторонами [142]. Свобода договору розкривається у ст. 627 ЦК так: 

«Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні 

договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням 

вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового 

обороту, вимог розумності та справедливості», тобто варто враховувати 

обмеження, встановлені у ст. 6 ЦК, щодо дотримання вимог законодавства, 

встановлених в імперативних нормах. Тому можна кваліфікувати, що 

обмеження, встановлені у ЦПК щодо суб’єктного складу учасників мирової 

угоди, не відповідають принципам цивільного права і таким чином штучно 

обмежують права третіх осіб на безпосередню участь у мировій угоді.  

Для ілюстрації думки автора варто звернути увагу й на буквальний зміст 

ст. 207 чинного ЦПК і порівняти його з положенням ст. 175 ЦПК 1963 року 
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Так, у ст. 207 чинної редакції ЦПК встановлено: «Мирова угода укладається 

сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має 

стосуватися лише прав та обов’язків сторін. У мировій угоді сторони можуть 

вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи 

охоронюваних законом інтересів третіх осіб». В статті 175 ЦПК 1963 року 

мирова угода могла стосуватися лише прав стосовно предмета позову, тобто 

межі мирової угоди тепер розширено. Отже, необхідно продовжити 

«демократизацію» положень мирової угоди і поширити не неї принцип 

свободи договору, передбачений у п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК.  

При участі в мировій угоді третіх осіб як із самостійними вимогами 

щодо предмету спору, так і без таких, можна комплексно врегулювати всі 

спірні питання, зокрема, й передбачити виконання регресних вимог, що усуне 

необхідність розгляду регресного позову у майбутньому. На цій підставі 

запропоновано внести зміни до ст. 207 ЦПК і викласти її у такій редакції : 

«Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на 

підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін. 

У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що 

мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. 

Треті особи можуть брати участь у мировій угоді для підтвердження згоди з її 

умовами та/або врегулювання власних прав та обов’язків у відносинах зі 

сторонами». 

Така редакція ст. 207 ЦПК дозволить встановити безпосередню волю 

третіх осіб щодо умов мирової угоди, а не передбачувану та комплексно 

врегулювати не тільки сам спір, а й наслідки дії мирової угоди по відношенню 

до третіх осіб. 

Розглядаючи можливість укладання багатосторонньої мирової угоди, де 

будуть врегульовані права та обов’язки сторін, а також третіх осіб мусимо 

відмітити, що за змістом такі договори будуть значно складнішими, але 

комплексними. Варто відзначити, що інтереси третіх осіб можуть бути як на 

боці позивача, так і відповідача, що може в майбутньому зумовлювати 



125 

настання судових спорів між зазначеними особами. Коли ж в мировій угоді 

будуть «локалізовані» взаємні претензії всіх заінтересованих осіб, то 

необхідність наступного судового розгляду відпадатиме.  

При цьому, вважаємо, що участь третіх осіб з самостійними вимогами 

щодо предмету спору в укладанні мирової угоди є обов’язковою. У разі ж 

наявності з їх боку обґрунтованих заперечень проти укладання мирової угоди, 

вона не може бути визнана і затверджена судом.  

Проблемним аспектом з точки зору термінології слід визнати відсутність 

у сучасному ЦК терміну «угода» як самостійного правового акту, але його 

застосування у ЦПК легітимізує його. Автор вважає, що саме такий термін 

доречний у цивільному судочинстві, якщо його правильно і системно 

сприймати. Припустимо, що сторони досягли домовленості і підписали 

відповідну мирову угоду. Але, на нашу думку, коли у справі беруть участь 

треті особи без самостійних вимог, оскільки рішення суду може вплинути на 

їх права та обов’язки, слід перед її визнанням та затвердженням судом 

ознайомити їх з мировою угодою, щоб останні мали можливість висловити 

свої доводи щодо її умов. Позиція третіх осіб без самостійних вимог може 

зводитись до таких трьох аспектів: 

1) треті особи погоджуються з умовами мирової угоди, 

приєднуються до неї шляхом її підписання і тоді суд може затвердити її своєю 

ухвалою; 

2) у разі невизнання умов мирової угоди, які стосуються прав та 

обов’язків третіх осіб, мирова угода може бути затверджена судом, але треті 

особи можуть заперечувати проти поширення дії такої угоди на їх права. Така 

угода, на нашу думку, може бути визнана судом з відповідним застереженням, 

якщо сторони на це погодяться. Зокрема, обумовлені у мировій угоді юридичні 

обставини не повинні мати для третіх осіб преюдиційного значення. Отже, 

таку мирову угоду суд має визнавати та затверджувати із застереженнями 

щодо прав та інтересів третіх осіб; 

3) невизнання мирової угоди третіми особами може зумовлюватися 
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у категоричних запереченнях тих обставин, на яких будується позиція 

позивача, тоді мирова угода не може бути визнана і затверджена судом та 

розгляд справи має продовжуватися.  

Автор також вважає, що треті особи без самостійних вимог потенційно 

можуть змінити свій статус і подати відповідний позов до позивача або 

відповідача і набути статус третьої особи з самостійними вимогами щодо 

предмета спору. 

Четвертий спосіб поведінки третіх осіб базується на третьому варіанті 

поведінки третіх осіб, але стосується окремої ситуації, коли сторони мирової 

угоди при її укладанні зловживають своїми процесуальними правами.  

У чинній редакції ЦПК, залежно від конкретних обставин справи, суд 

може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать 

завданню цивільного судочинства, укладення мирової угоди, спрямованої на 

шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути 

залучені до участі у справі. Наслідком такого зловживання, згідно ч. 3 ст. 44 

ЦПК може стати залишення без розгляду або повернення заяви сторонам. 

Однак, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 148 ЦПК суд може постановити ухвалу про 

стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до 

від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При 

цьому, нічого не говориться про те, що такі заходи як повернення заяви та 

стягнення штрафу можуть застосовуватися одночасно. Більше того, ніякого 

зв’язку між статтями ст. 44 та ст. 148 у ЦПК не встановлено, однак потенційна 

можливість у цивільному судочинстві їх спільного застосування може 

розцінюватися як ймовірна.  

Дійсно, доволі часто треті особи можуть бути заінтересовані в залишенні 

заяви без розгляду або поверненні її сторонам, тому вважаємо, що до 

повноважень третіх осіб як певний спосіб захисту їх прав можна віднести 

наведені процесуальні заходи. Щодо накладання штрафу, то він може стати 

наслідком кваліфікації дій сторін як зловживання правом. 

Але дані положення законодавства лише припускають, що треті особи 
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визнають дії сторін мирової угоди як правопорушення і, відповідно, як 

зловживання правом. Однак не виключений варіант, коли треті особи з 

самостійними вимогами щодо предмету спору, наприклад, банківські 

установи вимагатимуть лише переведення прав та обов’язків боржника за 

кредитним договором на того власника, до кого перейде нерухоме майно 

тощо.  

Характерним прикладом «зловживання» процесуальним правом на 

укладання мирової угоди можна було б визнати провадження в справі, в якій 

16 травня 2017 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської 

області відреагував ухвалою про відмову у визнанні мирової угоди, де суд 

виявив, що спірне майно: 

- є предметом Договору іпотеки і воно перебуває під забороною 

його відчуження; 

- перебуває під арештом на підставі постанови старшого 

державного виконавця… [151] 

Як випливає зі змісту ухвали суду в такій ситуації суд відмовив у 

визнанні мирової угоди і вирішив продовжити судовий розгляд справи, хоча 

наведені аргументи мали б спонукати суд до вжиття й інших процесуальних 

заходів. Так, у цій справі беруть участь лише позивач та відповідач, тому в 

результаті розгляду такої справи без повідомлення про встановлений факт 

заінтересованих осіб та залучення їх до участі в справі як третіх осіб, суд все 

одно буде змушений постановити рішення на користь позивача. Здається, що 

у цій ситуації залишається значна кількість питань, відповіді на які судом не 

знайдено і встановлено, що мирова угода суперечить інтересам третіх осіб. 

Наявність заборони відчуження іпотечного майна вимагає, щоб був знайдений 

іпотекодержатель, він залучений до розгляду справи і лише у разі його незгоди 

з умовами мирової угоди, можна буде констатувати порушення прав третіх 

осіб.  

Накладення арешту на нерухоме майно так само вимагає з’ясування 

особи стягувача та боржника і лише у разі, коли одним з них є особа, яка 
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відмінна від сторін угоди, можна встановити потенційне порушення її прав 

мировою угодою. Якщо ж і іпотекодержателем, і стягувачем є одна із сторін 

мирової угоди, то порушення прав третіх осіб в цій ситуації виявити складно.  

Тобто при визнанні мирової угоди у суду може виникнути необхідність 

в з’ясуванні позиції третіх осіб, інтереси яких випливають з матеріалів справи.  

Отже, для системності дослідження мирової угоди слід розглянути й 

інший варіант розвитку процесуальних відносин, коли в цивільній справі третя 

особа не братиме участь і дізнається про затвердження судом мирової угоди 

вже під час її виконання і виявлення її негативного впливу на власні права та 

інтереси. Тобто у п. 5 ч. 2 ст. 44 ЦПК використовується термін «права третіх 

осіб» з широким значенням, а не тільки як осіб, які беруть участь в справі. 

Варіанти поведінки такої особи: апеляційне оскарження ухвали суду, якою 

було затверджено мирову угоду на підставі ст. 352 ЦПК, п. 11 ч. 1 ст. 353 ЦПК, 

оскільки така особа не брала участь в справі і суд вирішив питання про її права, 

свободи, інтереси та (або) обов’язки. В такому разі судом може бути вирішено 

питання про стягнення штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на користь державного бюджету.  

Однак, важко погодитися з тим положенням, що [2]:  

- за подання такої заяви згідно п. 9 ст. 4 Закону України «Про 

судовий збір» особа має оплачувати за те, що її не було залучено до участі в 

справі і суд при цьому стягує штраф в дохід держави. Таку позицію 

законодавця важко назвати виправданою і такою, що відповідає ст. 3 

Конституції України, оскільки штраф має стягуватися в інтересах особи, права 

якої порушені зловживанням сторонами процесуальними правами; 

- у разі констатації судом факту зловживання правом сторонами 

мирової угоди, третя особа може звернутися із самостійним позовом до сторін, 

де визначити відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди, що 

виникли внаслідок зловживання сторонами матеріальними і процесуальними 

правами.  

Автор вважає, що для належної охорони та захисту прав третіх осіб щодо 
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визнання судом мирової угоди потрібно: 

- надати третім особам можливість висловити свої доводи та 

міркування як з приводу затвердження мирової угоди, так і заперечення проти 

її затвердження судом, які мають бути обов’язково враховані судом; 

- доповнити ст. 54 ЦПК частиною третьою, в якій передбачити 

положення щодо позбавлення правового значення юридичних обставин і умов 

мирової угоди, які стосуються прав та інтересів третіх осіб, а назву цієї статті 

викласти у такій редакції «Стаття 54. Наслідки незалучення у справу або до 

укладання мирової угоди третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 

щодо предмета спору». 

 

2.3 Представники в правовідносинах з укладання мирової угоди 

 

Представництво у процесі укладання і затвердження мирової угоди на 

сьогодні є теоретично малодослідженим і врегульовано воно у ЦПК 

непослідовно, що може бути підтверджено при розгляді питання про визнання 

мирової угоду в цивільному судочинстві і у виконавчому провадженні. 

Розглянемо це положення на прикладі охорони і захисту прав малолітніх або 

неповнолітніх осіб під час укладання і затвердження мирової угоди [147]. Так, 

зі ст. 45 ЦПК випливає, малолітні або неповнолітні особи мають спеціальні 

права у цивільному судочинстві, але дію цих прав обумовили часом розгляду 

справи. Зокрема, малолітня або неповнолітня особа має також спеціальні 

процесуальні права: безпосередньо або через представника чи законного 

представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у 

висловленні такої думки; отримувати від суду роз’яснення її прав та можливих 

наслідків дій її представника чи законного представника у разі, якщо за віком 

вона може усвідомити їх значення. Однак, судовий розгляд – це стадія 

цивільного процесу з вирішення спору, а мирова угода сторін – це 

сконцентроване в короткий час вирішення спору, тому права малолітніх та 

неповнолітніх осіб мають бути поширені й на процес укладання та визнання 
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мирової угоди.  

Водночас у ст. 207 ЦПК регламентоване питання про незатвердження 

мирової угоди, коли одну із сторін мирової угоди представляє її законний 

представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє. Це 

положення потребує докладного аналізу, оскільки відсутній «механізм» 

з’ясування інтересів особи та узгодження таких інтересів з умовами мирової 

угоди.  

Зі спільного аналізу статей 45 та 207 ЦПК суду можна зробити висновок 

про необхідність з’ясування інтересів малолітньої та неповнолітньої осіб. В 

той же час, з ч. 4 ст. 63 ЦПК випливає, що суд може призначити або замінити 

законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої 

особи, якщо це відповідає її інтересам. Важко собі уявити реальний судовий 

процес, де малолітня особа буде висловлювати клопотання про заміну її 

представника, а суд буде враховувати її «позицію».  

Більше того, такі умови варто розглядати в контексті ст. 45 ЦПК, що 

процесуальна дієздатність фізичних осіб пов’язується з досягненням 

повноліття, за винятком неповнолітніх осіб. Але участь малолітніх осіб у 

цивільному процесі з певним комплексом прав здається нелогічною і 

нераціональною, та такою, що суперечить основоположним нормам 

цивільного права, які визначають дієздатність малолітніх осіб.  

Отже, аналіз питання представництва прав та інтересів малолітніх та 

неповнолітніх осіб, яким у ст. 45 ЦПК надані особливі процесуальні права, 

свідчить про складність реалізації таких прав під час визнання і затвердження 

судом мирової угоди. 

Вважаємо, що під час розгляду умов мирової угоди з метою 

забезпечення захисту прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб, які 

згідно ст. 45 ЦПК наділенні особливими процесуальними права, суд має бути 

наділений повноваженнями:  

- на з’ясування безпосередньої позиції малолітніх та неповнолітніх 

осіб щодо укладення мирової угоди ; 
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- на отримання, згідно з ч. 6 ст. 57 ЦПК, висновку від органів опіки 

та піклування щодо захисту інтересів конкретної малолітньої та 

неповнолітньої особи при укладені мирової угоди.  

Проведений аналіз норм щодо забезпечення прав малолітніх та 

неповнолітніх осіб, на нашу думку, потребує удосконалення, оскільки слід 

розмежувати процесуальні права малолітньої та неповнолітньої особи, що 

пов’язано з питаннями дієздатності та відповідальності останніх. Спроби 

узагальнено підійти до врегулювання процесуальних прав різних категорій 

фізичних осіб призводить, на наш думку, до істотної неузгодженості в їх 

статусі. Так, батьки неповнолітньої особи несуть субсидіарну відповідальність 

за дії власної дитини (статті 33, 1179 ЦК). Тому цей аспект може породжувати 

конфлікт інтересів між ними. Крім того, у ч. 3 ст. 207 ЦПК має місце також 

брак законотворчої техніки, оскільки в цій нормі відсутнє положення про час, 

коли суд має роз’яснювати сторонам – неповнолітнім та малолітнім особам 

наслідки про прийняття ними рішення щодо укладення мирової угоди. Право 

сторін на отримання від суду відповідного роз’яснення наслідків укладання 

мирової угоди встановлене у ч. 3 ст. 207 ЦПК, але його складно реалізувати 

через відсутність «особистого контакту» між сторонами та судом. Так, 

передача спільної заяви сторін про затвердження умов мирової угоди 

відбувається, як правило, через канцелярію суду. Коли ж мирова угода 

укладається у виконавчому провадженні, то її передача відбувається через 

виконавця, що взагалі унеможливлює роз’яснення судом наслідків укладання 

мирової угоди (у ч. 3 ст. 207 ЦПК). Після прийняття такої заяви суд вже має її 

розглянути і затвердити ухвалою, отже відповідного часу для роз’яснення вже 

не буде. Єдиним варіантом надання відповідних роз’яснень судом можливе 

лише при передачі мирової угоди під час судового засідання. Але зміст ст. 207 

ЦПК має поширюватися як на цивільне судочинство, так і на виконання 

рішень суду у виконавчому провадженні, оскільки у Законі України «Про 

виконавче провадження» не існує норм, які б конкретизували зміст поняття 

«мирова угода». Звідси випливає, що закладене у ч. 3 ст. 207 ЦПК право сторін 
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мирової угоди на роз’яснення наслідків укладання мирової угоди не 

здійсненне, коли мирова угода подається суду на затвердження через 

канцелярію суду або через виконавця у виконавчому провадженні.  

Більше того, положення ч. 3 ст. 207 ЦПК визначає, що суд має надавати 

роз’яснення наслідків затвердження мирової угоди безпосередньо сторонам. 

Коли ж у ч. 3 ст. 207 ЦПК з’являється умова щодо повноважень суду здійснити 

перевірку «чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії», то з 

побудови цього речення може скластися враження, що саме представникам 

роз’яснюються наслідки укладання мирової угоди. Тобто зміст ч. 3 ст. 207 

ЦПК зумовлює необхідність створення спеціальної процедури визнання 

мирової угоди, де має бути реалізоване право осіб отримати роз’яснення 

наслідків укладання мирової угоди.  

Крім того, на практиці, однозначно, виникнуть питання про 

використання застосованих у ч. 3 ст. 207 ЦПК термінів, а саме:  

по-перше, про межі повноважень представників сторін,  

по-друге, щодо сприйняття терміну «вчинити відповідні дії». 

Тому, вважаємо, що частину ч. 3 ст. 207 ЦПК слід викласти у такій 

редакції: «…чи не обмежені представники сторін в праві вчинити відповідні 

дії щодо укладання мирової угоди». 

Відповідь на поставлене питання знайти у ЦПК неможливо через те, що 

у цивільному судочинстві сконцентровані процесуальні аспекти участі 

представника. Тобто формально повноваження представника перевіряються 

на підставі ст. 62 ЦПК, але для укладання мирової угоди законним 

представником, який представляє інтереси осіб з частковою, неповною або 

обмеженою цивільною дієздатністю та осіб, які визнані недієздатними чи 

безвісно відсутніми потребуються особливі повноваження представника. Такі 

повноваження мають узгоджуватися з нормами цивільного права, зокрема, у 

ст. 71 ЦК встановлено, що опікун не має права без дозволу органу опіки та 

піклування: 1) відмовитися від майнових прав підопічного; 2) видавати 

письмові зобов’язання від імені підопічного; 3) укладати договори, які 
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підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому 

числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; 

4) укладати договори щодо іншого цінного майна. Піклувальник має право 

дати згоду на вчинення перелічених правочинів лише з дозволу органу опіки 

та піклування. Відповідні положення цивільного права є основою і для 

процесуального сприйняття повноважень представника у цивільному 

судочинстві.  

При цьому, суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової 

угоди і продовжує судовий розгляд, якщо одну із сторін мирової угоди 

представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, 

яку він представляє. Але таке вирішення цього питання є половинчастим, 

оскільки в такому разі одночасно необхідно ставити питання про заміну 

законного представника відповідно до ст. 63 ЦПК. Однак, на нашу думку, тут 

варто робити посилання й на положення ч. 1 ст. 57 ЦПК, де процесуальні права 

органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб, обмежене і вони позбавлені права укладати мирову угоду в 

інтересах осіб, яких вони представляють.  

Складно сприймати й положення про те, на чиєму боці перебуває суд, 

якщо він встановлює суперечність інтересів особи та її представника. Така 

позиція суду буде суперечити принципу змагальності, оскільки він не 

уповноважений визначати інтереси особи, яку представляє представник. 

Загальновідомо, що реальні інтереси учасника справи не завжди очевидні, 

тому суд не може робити висновків про такі інтереси. Дійсно, коли 

представник відмовлятиметься від поданої ним в інтересах особи з повною 

дієздатністю позовної заяви, то певний сумнів в його повноваженнях 

виникатиме. Але в такій ситуації представник буде діяти не тільки проти 

процесуальних прав довірителя – права на захист, а й матеріальних – 

задоволення матеріальних вимог. Однак, в такій ситуації вважаємо більш 

раціональною іншу поведінку суду, яка зводитиметься до з’ясування позиції 

правовласника, а не відмова у затвердженні мирової угоди. Така гіпотеза 
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зумовлена тим, що неповідомлений про поведінку свого представника 

правовласник не відкличе переданих представнику повноважень і під час 

судового розгляду його інтереси представлятиме все той же представник.  

Тому вважаємо , що суд має бути наділений правом на безпосереднє 

з’ясовування у правомочної особи її позиції щодо розуміння наслідків мирової 

угоди, яка визнається і затверджується судом. Крім того, суд має бути 

наділений повноваженнями, за аналогією з п. 5 ч. 2 ст. 223 ЦПК, з виклику 

позивача або відповідача для особистих пояснень і роз’яснення йому наслідків 

мирової угоди і тоді, коли в справі беруть участь їх представники. Дане 

положення має бути встановлене у ЦПК для того, щоб суд не звинуватили в 

упередженості і порушенні принципу змагальності сторін.  

Щодо передбачених ЦПК повноважень суду з постановлення ухвали про 

відмову у затвердженні мирової угоди, якщо умови мирової угоди: суперечать 

закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, то 

вони є невиконуваними. Вважаємо, що для з’ясування інтересів «інших осіб» 

суд має їх з’ясувати, тому що без такого, безпосереднього, з’ясування він не 

вправі робити ніяких висновків. У зв’язку з цим суд має надсилати їм 

примірник мирової угоди для встановлення їх позиції: згоди або повного чи 

часткового заперечення окремих умов договору тощо [142].  

У зв’язку з наведеним, вважаємо, що у разі відмови суду у затвердженні 

мирової угоди, не завжди має продовжуватися судовий розгляд справи, як це 

передбачено ЦПК. Перед продовженням розгляду справи мають бути усунені, 

встановленні під час розгляду мирової угоди, істотні недоліки, які 

заважатимуть об’єктивному вирішенню справи, зокрема, мають бути замінені 

представники сторін, які неналежно виконували свої повноваження, залучені 

треті особи тощо. 

Певну процесуальну складність породжує й зміст статей 56 та 57 ЦПК і 

місце їх розташування, оскільки так законодавець у ЦПК відокремив органи 

та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, 

від «безпосередніх» представників, статус яких регламентований у 
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наступному § 2 «Представники».  

У зв’язку з тим, що представництву у цивільному процесі присвячено 

велику кількість досліджень, зокрема й кандидатських дисертацій [187; 95; 

75], і монографій [10; 186], а також окремі наукові роботи [179, с. 6; 163, с. 22, 

23; 211, с. 52–53; 214; 121, с. 114], ми не будемо аналізувати теоретичні 

підходи до вирішення цього питання, а розглянемо його відповідно до норм 

ЦПК та по суті.  

Так, назва ст. 56 ЦПК «Участь у судовому процесі органів та осіб, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб», провокує 

сприймати назву даної статті як підставу для кваліфікації статусу таких осіб 

як представників, оскільки вони звертаються до суду в «інтересах інших осіб». 

Виходячи з повноважень таких осіб – звертатися з позовом в інтересах інших 

осіб, можна з впевненістю стверджувати, що в такому разі має йтися про 

представництво інтересів таких осіб. Отже, така назва ст. 56 ЦПК свідчить 

необхідність віднесення ч. 1 даної норми до § 2 «Представники». 

Така пропозиція зумовлена змістом представництва і співпадає з 

позиціями багатьох вчених, але не з усіма. Окремі фахівці вважають: 

«З легального визначення цивільного представництва можна зробити 

важливий висновок для цивільного процесу: оскільки відносини між 

представником і судом (третьою особою у цивільному праві) не включаються 

до складу представницьких правовідносин, ці відносини не є 

представницькими. Йдеться лише про участь представника як суб'єкта 

представницьких відносин (які вичерпуються лише внутрішніми відносинами) 

у інших відносинах. Так, відносини представника і суду – це не продовження 

представницьких відносин, а самостійні відносини, які не можна розглядати у 

контексті представницьких. Невипадково ЦПК не вживає у назвах статей, що 

стосуються представника, терміна “представництво”. Наприклад, ст. 38 ЦПК 

називається “Участь у справі представника”, а не “Представництво у 

суді” [44]. Тобто автори цієї думки приймають положення ЦПК за аксіому, яка 

не потребує доведення і від неї відштовхуються.  



136 

Але запропонована цими авторами гіпотеза зазнала змін у ЦПК в новій 

редакції, так стаття 58 знаходиться у § 2 «Представники», що не означає 

самостійність даної категорії осіб, а лише встановлює певний статус. Тому 

важко погодитися з остаточним висновком вказаних авторів, що: «Об’єктом 

правовідносин між представником і судом треба вважати захист, охорону (в 

окремому провадженні) порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави у 

цивільному процесі» [44]. Це визначення змісту правовідносин між 

представником і судом є абстрактним, оскільки їх відносини мають бути 

конкретними і визначатися ст. 43 ЦПК як загальною для учасників справи. 

А також мають визначатися і спеціальними повноваженнями представника, 

що залежатимуть від статусу довірителя, зокрема, позивача чи відповідача 

тощо. Більше того, якщо, буквально, аналізувати думку даних вчених, то 

виходить, що представник захищає, а не представляє інтереси особи. 

Очевидно також від кого здійснюється такий захист – від суду, оскільки інших 

альтернативних варіантів оцінки захисту в наведеній думці вчених не існує. 

Так, у кримінальному судочинстві захист спричинюється пред’явленим 

прокурором обвинуваченням, отже проти нього і спрямовується діяльність 

адвоката, а у цивільному судочинстві такого алгоритму дій представника не 

існує.  

Дійсно, деякою мірою можна погодитися з висновком зазначених 

авторів в тому питанні, що «Участь у справі одного із членів колегіального 

органу варто розглядати як участь не юридичної особи, а його представника. 

Член колегіального органу юридичної особи сам по собі не може замінити цей 

орган у суді. Повноваження на ведення справи в суді він має не за посадою, а 

здобуває їх не інакше, як за рішенням колегіального органу» [44]. Отже, 

відповідний орган делегуючи повноваження представнику вправі 

встановлювати їх межі, що має особливе значення для розглядуваної 

проблематики.  
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Інші вчені більш докладно аналізували умови вступу в справу 

представників, а саме: «У постанові Пленуму ВС України “Про застосування 

норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді 

першої інстанції” від 12 червня 2009 р. N 2 вказано, що у випадках, 

установлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи 

суспільні інтереси та брати участь у цих справах. Такі випадки передбачені, 

зокрема, в законах України від 23 грудня 1997 року “Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини”, від 5 листопада 1991 року “Про 

прокуратуру”, від 25 червня 1991 року “Про охорону навколишнього 

природного середовища”, від 12 травня 1991 року “Про захист прав 

споживачів” (у редакції Закону від 1 грудня 2005 року), від 3 липня 1996 року 

“Про рекламу” (у редакції Закону від 11 липня 2003 року). Умовами 

правомірності звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, органів державної влади, органів місцевого самоврядування із 

заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб є: 

1) законодавчо закріплена можливість такого звернення; 

2) подання суду документів, які підтверджують наявність поважних 

причин, що унеможливлюють самостійне звернення цих осіб до суду для 

захисту своїх прав, свобод та інтересів» [65].  

Буквальний же аналіз ст. 56 ЦПК надає підстави вважати, що в цій нормі 

закладено багатоаспектність участі в цивільному судочинстві органів та осіб, 

яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, а саме: 

- звернення з позовом в інтересах інших осіб про захист прав, 

свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів (ч. 1 

ст. 56 ЦПК); 

- право брати участь у цих справах (ч. 1 ст. 56 ЦПК);  

- на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій 

відкрито за позовами (заявами) інших осіб, подавати апеляційну, касаційну 

скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи 
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виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито 

за позовом (заявою) іншої особи (частини 2, 3, 4 ст. 56 ЦПК); 

- прокурор набуває статусу позивача (абз. 2 ч. 5 ст. 56 ЦПК); 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

можуть бути залучені судом до участі у справі або брати участь у справі за 

своєю ініціативою для подання висновків на виконання своїх повноважень 

(ч. 6 ст. 56 ЦПК). 

Згідно ж ч. 1 ст. 57 ЦПК органи та інші особи, які звернулися до суду в 

інтересах інших осіб, мають процесуальні права та обов’язки особи, в 

інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду. Отже, 

дане положення не узгоджується з визначеним статусом прокурора як 

позивача в справі, оскільки визнання за прокурором повноважень позивача 

суперечитиме обмеженню його в праві укладати мирову угоду.  

Однак, кардинальна неузгодженість у ст. 57 ЦПК може бути помічена 

при порівняльному аналізі частин 1 та 2. Так, у частині першій цієї норми 

заперечується можливість перелічених у ст. 56 ЦПК укладати мирову угоду, 

однак у частині другій для тих же осіб вважається допустимим: 

- відмовлятися від поданої ними заяви, що розцінюється гіршим 

процесуальним заходом, ніж укладання мирової угоди, що будується на 

компромісному варіанті вирішення спору; 

- змінювати позовні вимоги, що може стати елементом мирової 

угоди тощо.  

Більше того, у ч. 2 ст. 57 ЦПК встановлено правило, що особа, на захист 

прав, свобод та інтересів якої подано заяву, вправі вимагати від суду розгляду 

справи та вирішення вимоги у первісному обсязі. Згідно цього ж правила, 

гіпотетично, у разі укладання мирової угоди повноваженими особами 

зазначена особа буде вправі вимагати від суду не враховувати мирової угоди, 

а розглядати справу та вирішувати її згідно первісних вимог.  

Якщо це питання розглядати ширше щодо добровільного 

представництва, що тепер має здійснюватися адвокатами, то правовласник 
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може не приймати укладену адвокатом мирову угоду, а вимагати розгляду 

справи по суті та вирішення її згідно первісних вимог. Навіть більше того, при 

такому сприйнятті первісного права вимоги можуть мати місце випадки, коли 

особа, на захист прав, свобод та інтересів якої адвокатом подано заяву, 

визнаватиме вимоги, сформульовані адвокатом такими, що не відповідають її 

інтересам.  

Таким чином, може дестабілізуватися система представництва і заявлені 

в судах вимоги або умови мирової угоди будуть піддаватися сумніву у їх 

відповідності волі правовласника. Отже, система представництва за 

відсутності правовласника переставатиме діяти, оскільки завжди 

потребуватиметься безпосередня згода власника з вчинюваними 

представником процесуальними діями. Особливо ці питання 

актуалізуватимуться в розмірах заявлених матеріальних вимог, зокрема, 

розмірі моральної і майнової шкоди. 

З проаналізованих автором договорів про правову допомогу, укладених 

адвокатами з їх клієнтами, що в, абсолютній більшості договорів не 

зазначається той результат, який має отримати клієнт в результаті діяльності 

адвоката. Отже, на цій простій підставі подана і підписана адвокатом особисто 

позовна заява потребує подальшого схвалення його клієнтом із зазначенням 

способу припинення правопорушення і відновлення його права, а також має 

бути зазначений розмір позовних вимог клієнта. Для укладання адвокатом 

мирової угоди без участі клієнта в договорі про правову допомогу мають бути 

відображені мінімальні і максимальні суми відшкодування завданої його 

клієнту шкоди, на які погодився клієнт-позивач. Відповідно, при 

представництві інтересів клієнта-відповідача в договорі про правову допомогу 

має бути зазначено: у якому розмірі клієнт може визнати позов і погоджується 

на його відшкодування.  

В протилежному випадку, коли межі повноважень представника щодо 

укладання мирової угоди на певних умовах не підтверджуються 

документально, представники мають сприйматися як уповноважені лише на 
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ведення переговорів щодо умов мирової угоди, а правовласники мають 

підписувати узгоджену адвокатами мирову угоду. Таке сприйняття 

повноважень представника випливає зі ст. 638 ЦК, де встановлена така схема 

укладеного договору: сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних 

умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, 

умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів 

даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін 

має бути досягнуто згоди.  

Тобто в договорах про правову допомогу адвоката, як правило, 

встановлюються процесуальні повноваження останнього і навіть на укладання 

мирової угоди, але не матеріальні результати його діяльності. Отже, такі 

договори розраховані на те, що адвокат працюватиме поряд з клієнтом, а не 

без його участі в судовому процесі. Коли ж адвокат укладатиме мирову угоду, 

то наслідки такої угоди не прописані в договорі про правову допомогу 

виходять за межі узгоджених з клієнтом результатів, потребується подальше 

схвалення правочину правомочною особою (ст. 241 ЦК). Щодо мирової угоди, 

укладеної адвокатом в інтересах клієнта, то вона вважатиметься схваленою 

тоді, коли клієнт вчинить дії, що свідчать про прийняття її до виконання. 

Зокрема, коли клієнт-боржник почне відшкодовувати завдану ним шкоду, а по 

відношенню до клієнта кредитора – прийме відшкодування. Альтернативним 

варіантом розвитку відносин може стати апеляційне оскарження затвердженої 

мирової угоди однією із сторін, яка вважатиме, що адвокат уклав невигідну 

для неї угоду або окремі умови угоди для неї неприйнятні.  

Тому правило, встановлене у ч. 3 ст. 207 ЦПК щодо перевірки 

повноважень представника на укладання мирової угоди сформульовано, на 

наш думку, не зовсім вірно. В цій нормі йде про відсутність обмежень 

представника сторони вчиняти відповідні дії, а не про презумпцію 

правомірності його дій, коли він діє на підставі закону або договору. 

 

2.4 Суд і його повноваження при укладанні та затвердженні мирової 
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угоди 

 

Діяльність суду і його повноваження у сучасній правовій системі 

України важко переоцінити [90; 29; 51], оскільки судді наділені досить 

великим обсягом повноваження щодо впливу на публічні і приватно-правові 

відносини. Рішення судів, особливо Конституційного та Верховного Суду 

відіграють значну роль у формуванні відносин, що вже мали місце і стали 

підставою для звернення до суду, а також і для виникнення відносин у 

майбутньому, оскільки відомості про окремі рішення судів у гучних справах 

миттєво поширюються серед фахівців. У зв’язку з цим виникає необхідність в 

сприйнятті сучасного статусу суду і його рішень в контексті мирової угоди. 

Тому розглянемо повноваження суду щодо затвердження мирової угоди згідно 

ст. 207 ЦПК. Так, спочатку у ч. 4 цієї норми йдеться про те, що укладена 

сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду і цією ж ухвалою 

одночасно закривається провадження у справі. Тобто будь-яких 

альтернативних варіантів дій суду тут не передбачено. Але у ч. 5 ст. 207 ЦПК 

встановлені умови, за яких суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні 

мирової угоди і продовжує судовий розгляд. Тобто суто формально суд або 

затверджує або відмовляє у затвердженні мирової угоди.  

Якщо ж більш уважно розглянути підстави для відмови у затвердженні 

мирової угоди, то стане очевидним, що вони не прості для сприйняття 

учасниками справи, а саме: 

1) умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи 

охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 

2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії 

якого суперечать інтересам особи, яку він представляє. 

Аналіз найпершої ж підстави для відмови у затвердженні мирової угоди 

викликає необхідність ґрунтовного теоретико-прикладного дослідження, 

оскільки сьогодні при укладанні мирової угоди сторони можуть керуватися 

принципом верховенства права, аналогії закону і праву, свободи договору 
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тощо. Тобто вони вправі врегулювати власні відносини на власний розсуд і 

діяти будь-яким способом, який прямо і імперативно не заборонений законом. 

Якщо до цього додати, що, як правило, в складних відносинах беруть участь 

адвокати, які і узгоджують умови мирової угоди, то суд, у разі не затвердження 

мирової угоди, стає, фактично, учасником спору, оскільки вважає угоду такою, 

що суперечить закону, а сторони разом з адвокатами стають опонентами такої 

позиції.  

Тому для прийняття обґрунтованого рішення щодо затвердження або 

відмови у затвердженні мирової угоди суду потрібен час, оскільки вірогідність 

оскарження його ухвали дуже значна. Дійсно, на сучасний момент в такому 

випадку ухвала суду про відмову у затвердженні умов мирової угоди окремо 

від рішення суду не оскаржується, але в такому разі різко збільшуватиметься 

вірогідність: відводу судді, якщо сторони не згодні з обґрунтуванням ухвали 

суду про відмову в затвердженні мирової угоди, де буде викладено мотиви не 

згоди з позицією суду; спроб притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності; оскарження рішення суду разом з ухвалою про відмову у 

затвердженні мирової угоди.  

Наведене дозволяє зробити висновок про те, що у ст. 207 ЦПК питання 

має ставитися не стільки про затвердження мирової угоди, скільки про 

визнання мирової угоди судом з наступним її затвердженням. Таким чином, 

слід підкреслити зміст дій суду через те, що термін «затвердження мирової 

угоди» нагадує формальний процес постановки печатки суду, а це зовсім не 

відповідає характеру дій суду при аналізі змісту мирової угоди.  

Зокрема, в ч. 5 ст. 207 ЦПК сфокусована увага на одному варіанті дій 

суду у разі незатвердження мирової угоди – продовження судового розгляду, 

з чим важко погодитися.  

Таке положення ч. 5 ст. 207 ЦПК не відповідає тим підставам, які 

закладено у цій нормі та іншим нормам ЦПК. Зокрема, суду потрібно 

вирішувати питання про мирову угоду, яку, припустимо, було суду подано 

одразу після відкриття провадження в справі. Така ситуація дуже 



143 

нагадуватиме штучний позов і може кваліфікуватися як зловживання правом 

(п. 3 ч. 2 ст. 44 ЦПК), оскільки тут буде очевидною відсутність предмета спору 

через те, що сторони навіть не встигли обмінятися процесуальними 

документами, а вже уклали мирову угоду. Хоча й подання суду мирової угоди, 

яка суперечить вимогам законодавства, коли в справі беруть участь адвокати, 

слід кваліфікувати як зловживання правом і доповнити п. 5 ч. 2 ст. 44 ЦПК 

відповідним положенням або як низьку кваліфікацію адвокатів і реагувати на 

такий факт окремою ухвалою.  

Отже, результатом невизнання мирової угоди судом може стати й інший 

варіант дій суду, а саме згідно ст. 148 ЦПК – накладення штрафу на обидві 

сторони або їх представників. Якщо ж буде встановлено, що в складанні 

мирової угоди брали участь адвокати, то суд вправі відреагувати на таку 

поведінку адвокатів окремою ухвалою. Частини 2 та 6 ст. 262 ЦПК 

безпосередньо стосуються адвокатів, тому така ухвала може мати місце як 

наслідок некваліфікованого складання мирової угоди, умови якої виявилися 

такими, що суперечать вимогам законодавства.  

Тому вважаємо не менш складним завданням суду виявляти неналежне 

представництво інтересів однієї із сторін мирової угоди, про що зазначалося в 

попередньому розділі.  

Проаналізуємо також можливість визнання мирової угоди недійсною на 

підставі аналізу рішення суду у справі № 908/1604/17, де позов було подано 

про визнання недійсним правочину, укладеного між ТОВ та державною 

організацією, який має назву «Мирова угода на стадії виконання рішення», та 

скасування ухвали господарського суду у іншій справі, якою затверджено 

вказану угоду. Тут і надалі матеріал запозичений з публікації «Верховний Суд 

вказав, що мирова угода не є договором у цивільно-правовому розумінні» [19]. 

Квінтесенція рішення суду: «мирову угоду не можна розглядати як договір у 

цивільно-правовому розумінні і визнавати недійсною у позовному 

провадженні, оскільки порядок її укладання та затвердження регламентовано 

відповідними положеннями ГПК України».  
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Обґрунтовано такий висновок такими доводами: «Затвердження судом 

мирової угоди з одночасним припиненням провадження у справі є одноактною 

(нерозривною) процесуальною дією і не може розглядатися як два самостійних 

акти – окремо щодо затвердження мирової угоди і щодо припинення 

провадження. Отже, мирову угоду не можна розглядати як договір у цивільно-

правовому розумінні і визнавати недійсною у позовному провадженні, 

оскільки порядок її укладання та затвердження регламентовано відповідними 

положеннями ГПК України». 

Дійсно, це положення важливе для сприйняття правового значення 

мирової угоди, затвердженої судом, як стабільної і незмінної правової 

категорії, що надає їй явні переваги перед правовими актами інших установ та, 

зокрема, рішеннями інших судів, наприклад, третейських. Дане положення 

дуже важливе в контексті стабільності всієї правової системи України.  

Однак, не можна нехтувати й тими випадками, коли рішення судів були 

незаконними, зокрема, Законом України «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні» [111] було «дестабілізовано» рішеннями радянських 

судів, які ухвалювалися з політичних міркувань і призводили не тільки до 

засудження громадян, а й до позбавлення їх власності тощо. Отже, випадки 

визнання рішень судів, включаючи, мирові угоди незаконними можливі.  

Але виникає питання про процедуру визнання ухвали суду про 

затвердження умов мирової угоди незаконною. У цьому зв’язку розглянемо 

позицію Верховного Суду України: «З огляду на відповідні законодавчі 

приписи та з урахуванням встановлених обставин справи суди попередніх 

інстанцій, встановивши, що: мирову угоду не можна розглядати як договір у 

цивільно-правовому розумінні і визнавати недійсною у позовному 

провадженні, оскільки порядок її укладання та затвердження регламентовано 

відповідними положеннями ГПК України; приписами ГПК України (п. 9 ч. 1 

ст. 106 ГПК України в редакції, чинній на момент розгляду справи судами 

попередніх інстанцій) передбачено право сторони на оскарження ухвали 

господарського суду про затвердження мирової угоди та не передбачено право 
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на звернення до суду з позовом про скасування відповідної ухвали в іншому 

провадженні, – дійшли обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні 

позовних вимог у частині визнання недійсним правочину, який має назву 

“Мирова угода на стадії виконання рішення”, та про припинення провадження 

у справі в частині вимог про скасування ухвали господарського суду у іншій 

справі, якою затверджено вказану угоду» [19]. 

Таку позицію вважаємо незаконною, оскільки в ній диктується лише 

один єдиний спосіб скасування ухвали суду про затвердження мирової угоди, 

оскільки він регламентований в ГПК. Така позиція суду, на нашу думку, 

необґрунтовано обмежує права осіб і тепер переважна більшість фахівців буде 

орієнтуватися на такий спосіб захисту власних прав.  

Якщо з основи ухвали про затвердження мирової угоди забрати 

матеріальну складову, то вийде, що залишаться лише процесуальні аспекти 

розгляду справи і, зокрема, заяви. Але ж не за цим особи звертаються до суду, 

а за врегулюванням матеріального спору. Отже, вони вправі визнавати спосіб 

захисту своїх прав через апеляційне оскарження ухвали суду про 

затвердження мирової угоди неефективним, що пов’язано зі специфікою 

матеріальних правовідносин. У випадку, якщо закон або договір не 

визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або 

оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд 

відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму 

рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.  

Випереджаючи зауваження опонентів вважаємо доцільним уточнити, 

що способи захисту прав судом встановлені у ст. 16 ЦК та у ЦПК, але між 

ними не існує узгодженості та відповідного терміну щодо зміни юрисдикції.  

Так, коли сторони укладають між собою мирову угоду, то це положення 

не можна інакше розглядати ніж як правочин (ст. 202 ЦК). Тоді правила про 

недійсність правочину мають бути в основі мирової угоди і допускати 

можливість визнання такого правочину недійсним (§ 2 глави 16 ЦК). Зокрема, 

у разі укладання мирової угоди внаслідок обману (ст. 230 ЦК) оскаржувати 



146 

ухвалу суду про затвердження мирової угоди не має сенсу, оскільки суд діяв 

відповідно до волі осіб на момент затвердження мирової угоди, тому вини суду 

в цій ситуації не має. Тому і відповідне оскарження ухвали суду 

безперспективне.  

Навіть встановлене у п. 5 ч. 2 ст. 44 ЦПК правопорушення, яке 

кваліфікують як зловживання правом – укладення мирової угоди, спрямованої 

на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути 

залучені до участі у справі, не призведе до бажаних для відповідної особи 

результатів. Тобто, дійсно, такі особи вправі вимагати скасування ухвали суду 

про затвердження мирової угоди (ч. 1 ст. 352 ЦПК), але лише наступним 

кроком може бути звернення до суду за відновленням прав такої особи, 

зокрема, шляхом компенсації завданої шкоди. Отже, такий спосіб захисту 

порушених прав важко назвати ефективним.  

Вважаємо, що в подібних ситуаціях можна і потрібно використовувати 

порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, за ч. 2 

ст. 422 ЦПК згідно якої підставами для перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами є: 

1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не 

були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду 

справи.  

Так, суд не завжди здатен встановити наявність у мировій угоді 

порушення прав та інтересів однієї із сторін мирової угоди, що може 

виявитися лише в правовідносинах, які виникнуть у майбутньому, зокрема, 

обман з боку іншої сторони або помилку цієї сторони тощо. Тому слід 

розширити способи захисту прав сторін мирової угоди на випадки, коли 

причиною «скасування» ухвали суду про затвердження мирової угоди є 

випадки встановлені у цивільному праві.  

Вважаємо дискусійною точку зору окремих науковців і щодо інших 

повноважень суду під час укладання мирової угоди, а саме: «Відстоюється 

точка зору про те, що активна роль суду в частині схиляння сторін до миру не 
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порушує принципи змагальності і диспозитивності процесу, оскільки лише 

розширює можливості сторін в реалізації наданих їм прав і забезпечує 

ефективність судового захисту» [96]. Вважаємо, недопустимим саму 

можливість впливу на сторони з метою їх схиляння до мирової угоди, оскільки 

допустимість впливу на сторони в українському судочинстві перетвориться на 

залякування обох сторін або однієї з них, малою перспективністю виграшу 

справи, великими витратами часу тощо.  

Отже, активізація позиції суду – це зворотній шлях судочинства від 

змагального процесу до активної ролі суду у слідчому процесі. В нашій країні 

ще робляться спроби до подолання корупції, тому активізація ролі суду може 

надати значну рецесію в цьому процесі. Зокрема, попередні розробки статусу 

суду у цивільному процесі навіть не передбачали такої активної боротьби з 

корупцією у всіх сферах державної влади [56]. А сьогодні, на нашу думку, вже 

можна ставити питання про відвід судді, коли проти нього порушене 

дисциплінарне провадження, оскільки довіра до такого судді вже стає 

сумнівною. Тому можна теоретично ставити питання про ініціативу суду в 

цивільних справах [197, с. 18] або про недоцільність її [1, с. 13], зокрема, в 

справах окремого провадження вона необхідна, але не в примиренні сторін. 

Тут автором поділяється позиція українських науковців щодо процесу 

врегулювання спору за участі судді (примирення сторін) і щодо 

запровадження її в діяльність українських судів [166], оскільки небезпека 

впровадження такої новели не застережена відповідальністю судді, а шлях 

притягнення судді до відповідальності «перекривається» неможливістю 

отримати допустимі докази неправомірної поведінки судді під час 

врегулювання спору за його участі.  

Щодо затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі, то 

на цьому шляху можуть мати місце певні ускладнення. Так, згідно ч. 3 ст. 207 

ЦПК суд має роз’яснити сторонам наслідки затвердження мирової угоди. 

Аналіз цього положення разом з п. 3 ч. 5 ст. 12 ЦПК встановлює, що в даному 
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випадку роз’яснення суду є необхідним. Отже, суд має системно роз’яснити 

зміст таких норм:  

- пункту 5 ч. 2 ст. 44 ЦПК щодо неприпустимості зловживання 

процесуальними правами при укладанні мирової угоди; 

- частини 1 ст. 57 ЦПК не в контексті певного обмеження прав органів 

та осіб укладати мирову угоду замість особи, права та інтереси якої вони 

представляють у суді, а право такої особи на безпосереднє укладання мирової 

угоди такою особою;  

- частини 1 ст. 142 ЦПК щодо права позивача повернення з державного 

бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову; 

- частин 1 та 3 ст. 208 ЦПК щодо добровільності виконання мирової 

угоди і потенційної можливості її примусового виконання; 

- частини 2 ст. 256 ЦПК щодо недопущення звернення до суду з 

приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав, але невиконання ухвали суду, що завдало більшої шкоди 

кредитору не буде розцінюватися як той самий предмет і ті самі підстави; 

- пункту 11 ч. 1 ст. 353 ЦПК щодо можливості оскарження ухвали суду 

про затвердження мирової угоди не тільки ними, а й іншими особами, на права 

яких негативно вплине виконання ухвали суду про затвердження мирової 

угоди.  

Тобто автор вважає, що при належному роз’ясненні наслідків укладання 

мирової угоди цей процес забере у суду доволі багато часу і зусиль, тому такий 

обов’язок має бути покладений на адвокатів, коли вони беруть участь в справі 

і узгоджують конкретні умови мирової угоди з клієнтом. Тобто у ч. 3 ст. 207 

ЦПК йдеться про те, що суд має роз’яснити сторонам наслідки затвердження 

мирової угоди, але крім загальних наслідків, що встановлені у ЦПК, для сторін 

угоди виникатимуть й матеріальні наслідки, які встановлюються у конкретних 

умовах самої мирової угоди. Тому докладний аналіз системи умов мирової 

угоди, в результаті застосування якої можуть виникати ризики для однієї із 

сторін угоди, повинен проводити адвокат, який й має відповідати перед 
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клієнтом за охорону прав його прав і застереження негативних наслідків для 

нього.  

У відповідності ж до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судовий збір» саме 

суд зобов’язаний контролювати сплату судового збору і це повноваження має 

бути враховане при затвердженні умов мирової угоди. Так, згідно ст. 8 Закону 

України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може 

своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату 

судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового 

рішення у справі [112]. При цьому, кошти від сплати судового збору 

зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і 

використовуються на забезпечення здійснення судочинства та 

функціонування органів судової влади, а також на забезпечення архітектурної 

доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Тобто цими 

напрямками діяльності має займатися Державна судова адміністрація України, 

тому й коштами, отриманими від сплати судового збору, має розпоряджатися 

ця державна установа.  

Іншим складним моментом у сучасному цивільному процесі є штраф як 

захід процесуального примусу, який може передувати затвердженню мирової 

угоди і ускладнюватиме процес її затвердження. Так, згідно ч. 3 ст. 148 ЦПК у 

випадку невиконання процесуальних обов’язків, зловживання 

процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням 

конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і 

з його представника. Складність в цій ситуації полягає не тільки в тому, що за 

наслідками зловживання процесуальними правами представником учасника 

справи відповідальність покладатиметься на самого учасника справи, а й у 

стягненні штрафу.  

Тому вважаємо , по-перше, що за наслідки діяльності представника він 

має відповідати сам, зокрема, за вчинені правопорушення, включаючи, 

зловживання правами. Тому необхідно, на нашу думку, адресно вирішити це 
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питання шляхом внесення відповідних змін до ч. 3 ст. 148 ЦПК, оскільки за 

персоніфіковане правопорушення має нести відповідальність сам 

представник, а не довіритель. 

По-друге, складність цієї ситуації полягатиме й в тому, що накладений 

на позивача або відповідача штраф має означати, що він стягується за ухвалою 

суду, яка в даній ситуації розцінюється як виконавчий документ. Водночас з 

ч. 6 ст. 148 ЦПК випливає, що суд може скасувати постановлену ним ухвалу 

про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила 

допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання 

відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов’язків. Останнє 

положення робить ухвалу суду про накладання штрафу невизначеною в часі її 

примусового виконання. Звідси можна зробити висновок про те, що вона може 

мати місце і до укладання сторонами мирової угоди. Тому і в цьому випадку, 

суд потенційно здатен не затверджувати мирову угоду сторін до вирішення 

питання про оплату штрафу і внесення його на відповідний рахунок. В 

стягненні такого штрафу заінтересована держава, тому, згідно з ч. 5 цієї статті 

Державна судова адміністрація України є його стягувачем. Хоча наведені 

положення не узгоджені між собою на законодавчому рівні, але вони мають 

розцінюватися як цілком реальні, оскільки суд здійснює перевірку 

зарахування коштів до спеціального фонду Державного бюджету України.  

Тому поряд із затвердженням укладеної сторонами мирової угоди суд 

має вирішувати й інші правові питання, що пов’язані зі сплатою судового 

збору, можливих штрафів, розподілом судових витрат тощо.  

 

2.5 Роль та інтереси виконавців та інших осіб при укладанні мирової 

угоди у виконавчому провадженні та затвердженні її судом 

 

Вплив виконавців та інших заінтересованих осіб на зміст мирової угоди 

під час виконавчого провадження та можливість її затвердження судом не 

досліджувалися вченими [148]. Але ці питання є дуже важливими для 
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забезпечення інтересів всіх осіб, які мають власні інтереси у виконавчому 

провадженні. Навіть у науковому дослідженні вчених про взаємодію 

виконавців із судами [127] не аналізувалось питання щодо умов і правил 

затвердження мирової угоди судом, коли, наприклад, у виконавця є претензії 

до однієї із сторін виконавчого провадження. Оскільки таке питання, не має 

нормативного вирішення, тому потребує аналізу вченими.  

У зв’язку з цим слід зазначити та звернути увагу вчених, що й сучасна 

регламентація мирової угоди у виконавчому провадженні неоднозначна і 

непослідовна, оскільки у Законі України «Про виконавче провадження» 

відображені лише права окремих учасників виконавчого провадження, а не 

системно врегульовані інтереси всіх суб’єктів виконавчого провадження, які 

можуть крім того, ще трансформуватися у більш складні, залежно, від стадії 

виконавчого провадження. Наприклад, виконавчі витрати спочатку 

оплачуються стягувачем, а потім з боржника стягуються кошти і 

покриваються виконавчі витрати шляхом повернення стягувачу авансового 

внеску. Фактично, тут йдеться про те, що держава перекладає на стягувача 

власні обов’язки з забезпечення коштами вчинення виконавчих дій 

державними виконавцями, встановлюючи обов’язок з оплати авансового і 

додаткового авансового внеску стягувачем. Така ситуація має місце не 

зважаючи на те, що держава отримує дохід з кожного виконавчого 

провадження у вигляді виконавчого збору.  

Виходячи з того, що мирові угоди у виконавчому провадженні можуть 

укладатися на різних його стадіях, заінтересованість самих виконавців та 

інших осіб в укладанні такої угоди або заперечення можливості затвердження 

її судом може нести в собі як особистісний, так і відомчий характер.  

Так, згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» 

підлягають примусовому виконанню постанови державних виконавців про 

стягнення виконавчого збору, постанови державних виконавців чи приватних 

виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення 

штрафу, постанови приватних виконавців про стягнення основної винагороди.  
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Автор вважає, що сучасне сприйняття мирової угоди у виконавчому 

провадженні і цивільному судочинстві не враховує реальних труднощів, які 

можуть мати місце при наявності проти боржника зведеного виконавчого 

провадження. А проти відповідача може бути подано декілька позовних заяв, 

які розглядатимуться, паралельно, у різних справах та дії боржника-

відповідача можуть бути орієнтовані на те, щоб передати активи тим 

стягувачам-позивачам, з якими є попередні домовленості.  

Отже, можливим може стати випадок укладання мирової угоди між 

сторонами, коли по відношенню до одного боржника існує зведене 

провадження і додатково підлягатимуть стягненню «борги», що виникли у 

виконавчому провадженні. Зокрема, крім перерахованих п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про виконавче провадження» стягнень в багатьох статтях даного 

Закону регламентуються й інші особи, які вправі претендувати на винагороду, 

оскільки брали участь у виконавчому провадженні, а саме: 

- за ч. 4 ст. 20 Закону – експерт, спеціаліст і суб’єкт оціночної 

діяльності - суб’єкт господарювання мають право на винагороду за надані 

ними послуги і в цьому випадку, винагорода та інші витрати відносяться до 

витрат виконавчого провадження; 

- за ч. 2 ст. 21 Закону – перекладач має право на винагороду за 

виконану роботу, що належить до витрат виконавчого провадження; 

- за ч. 4 ст. 36 Закону – витрати, пов’язані з розшуком боржника, 

майна боржника та його зберіганням, дитини за виконавчими документами 

про відібрання дитини, стягуються з боржника; 

- ч. 5 ст. 49 Закону – витрати у зв’язку з валютообмінними 

фінансовими операціями та інші витрати, пов’язані з перерахуванням коштів, 

покладаються на боржника; 

- ч. 5 ст. 50 Закону – витрати на виготовлення технічної 

документації на майно, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до 

реалізації,  

- ч. 7 ст. 66 Закону – витрати на зберігання майна, до чого необхідно 
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додати й витрати на перевезення такого майна тощо.  

Як бачимо, зазначені норми законодавства не системно 

регламентуються відповідні витрати. Доволі часто витрати цілком 

справедливо покладаються на боржника, але при цьому не враховується, що 

для вчинення відповідних дій виконавцями саме стягувач має фінансувати 

виконавче провадження. Таке фінансування отримало назву у Законі України 

«Про виконавче провадження» як авансування витрат виконавчого 

провадження.  

Тому вважаємо доцільним виділити два види авансування, яке 

здійснюється у такий спосіб: 

- первісне авансування, коли документ про підтвердження сплати 

авансового внеску стягувачем подається виконавцеві разом із виконавчим 

документом; 

- додаткове авансування витрат виконавчого провадження 

здійснюється, коли мали місце залучення до проведення виконавчих дій 

суб’єктів господарювання здійснювались на платній основі, виготовлення 

технічної документації на майно, здійснювалися витрати валютообмінними 

фінансовими операціями та інші витрати, пов’язані з перерахуванням коштів, 

тобто, коли вони перевищували суму сплаченого авансового внеску (ст. 43 

Закону).  

На нашу думку, навіть у разі звернення до виконавця з виконавчим 

документом та відкриття виконавчого провадження стягувач може погодитися 

на мирову угоду, оскільки він може бути змушений до цього: 

- додатковим авансуванням витрат виконавчого провадження (ст. 43 

Закону України «Про виконавче провадження»); 

- додатковою винагородою приватному виконавцю; 

- додатковими витратами на проведення виконавчих дій, крім 

визначених Міністерством юстиції України.  

Але ці ж питання породжуватимуть особистий інтерес приватного 

виконавця в затвердженні або незатвердженні судом мирової угоди сторін. 
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Зокрема, у разі недоотримання очікуваної вигоди приватним виконавцем з 

конкретного стягувача, укладені мирові угоди потенційно можуть не 

потрапити на розгляд суду, коли приватному виконавцю буде вигідніше 

продовжити примусове виконання рішення. Вважаємо, що в таких випадках 

приватні виконавці мусять вести журнал вхідної кореспонденції, щоб належно 

фіксувати в ньому усі офіційні звернення.  

Крім того, на нашу думку, процедура подачі мирової угоди на 

затвердження суду через виконавця (ст. 434 ЦПК) не є виправданою, оскільки 

згідно зі ст. 124 Конституції та ст. 4 ЦПК кожній особі гарантоване право на 

безпосереднє звернення до суду. Водночас виконавці, як державні, так і 

приватні, а також інші заінтересовані особи вправі надавати свої доводи і 

міркування щодо затвердження умов мирової угоди або відмови в її 

затвердженні. Вважаємо можливим і необхідним, щоб суди при затвердженні 

мирової угоди брали до уваги й інтереси інших осіб і відображали їх в ухвалі, 

наприклад, треті особи, які брали участь у розгляду справи судом [13].  

Державні виконавці, крім відомчої заінтересованості, так само як і 

приватні, мають особисту заінтересованість у примусовому виконанні 

рішення суду, оскільки за це вони отримують винагороду згідно Порядку 

виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної 

винагороди приватного виконавця, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 643 [102].  

Крім того, при затвердженні мирової угоди і закінченні виконавчого 

провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче 

провадження» потребується вирішувати й питання про стягнення виконавчого 

збору. Так, у ч. 1 ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» 

спеціально обумовлено випадки, коли виконавче провадження не може бути 

закінченим, а саме: у разі нестягнення виконавчого збору або витрат 

виконавчого провадження, нестягнення основної винагороди приватним 

виконавцем. 

З одного боку, таке положення Закону є цілком виправданим, оскільки 
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за боржником залишилися борги, а, з іншого, не існує такого поняття як 

довічні борги. Саме на розв’язання цієї колізії має бути спрямована діяльність 

як виконавців, так і суду.  

Тому автор вважає, що при прийнятті мирової угоди від сторін 

виконавець має провести розрахунок відповідної заборгованості однієї чи (та) 

обох сторін і запропонувати їм погасити її до затвердження мирової угоди 

судом. Якщо ж цього не відбудеться і сторони в мировій угоді не встановлять: 

хто і коли мусить погасити заборгованість, а також не зафіксують інші важливі 

питання щодо виконавчого провадження, то виконавець вправі заперечувати 

про затвердження судом мирової угоди. Таке заперечення може бути 

обумовлене тим, що така мирова угода не призведе до закінчення виконавчого 

провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче 

провадження», оскільки у ч. 1 ст. 40 Закону України «Про виконавче 

провадження» не передбачено можливості закінчення виконавчого 

провадження до стягнення виконавчого збору або витрат виконавчого 

провадження, стягнення основної винагороди приватним виконавцем.  

Виконавець може і своєю постановою стягнути витрати виконавчого 

провадження, накладений штраф, а приватний виконавець – стягнути основну 

винагороду. Але при наявності декількох стягувачів, які пред’явили до 

боржника законні претензії, провадження має розцінюватися як зведене і один 

із стягувачів не повинен задовольняти своїх вимог раніше, ніж і всі інші. В 

такому випадку має застосовуватися правило, встановлене у ст. 45 Закону 

України «Про виконавче провадження», зокрема, у першу чергу повертається 

авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій, а у 

другу – компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті 

авансовим внеском стягувача і лише у третю задовольняються вимоги 

стягувача разом зі стягненням виконавчого збору, а потім штрафи, накладені 

виконавцем відповідно до вимог цього Закону.  

Так, чинна редакція ст. 45 Закону України «Про виконавче 

провадження» у пунктах 3 та 4 частини першої містить дубляж одного і того 
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самого положення «виконавчий збір або основна винагорода приватного 

виконавця», тому він має бути усунений шляхом внесення змін до даної 

норми. Однак, принцип, закладений у цій нормі цілком зрозумілий і 

об’єктивний, що перед задоволенням вимог стягувача мають бути 

відшкодовані витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим 

внеском стягувача.  

Варто розглянути й інший випадок, який можна асоціювати з мировою 

угодою сторін, оскільки стягувач погоджується залишити за собою майно 

боржника, а саме: у ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» 

регламентований випадок, коли стягувач виявив бажання залишити за собою 

нереалізоване майно боржника. В частині 8 даної норми Закону встановлено 

обов’язок стягувача протягом 10 робочих днів з дня надходження від 

виконавця відповідного повідомлення внести на відповідний рахунок органу 

державної виконавчої служби або рахунок приватного виконавця різницю між 

вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню 

на його користь, якщо вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, 

яка підлягає стягненню за виконавчим документом. За рахунок перерахованих 

стягувачем коштів оплачуються витрати виконавчого провадження, 

задовольняються вимоги інших стягувачів та стягуються виконавчий збір і 

штрафи, а залишок коштів повертається боржнику. 

Тобто, в цій нормі встановлено відшкодування не тільки вимоги 

стягувача, а й інших кредиторів, а також виконавчого збору, штрафів і лише 

після цього можливе повернення залишків коштів боржнику. Вважаємо, що це 

питання потребує докладного аналізу, тому затвердження мирової угоди, яка 

укладається у виконавчому провадженні потребує належного врегулювання в 

законодавстві.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

Проведений в цьому підрозділі аналіз надав можливість конкретизувати 
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не тільки інтереси сторін при укладанні мирової угоди, а й встановити інтереси 

інших осіб та запропонувати механізми реалізації їх прав перед затвердженням 

мирової угоди судом.  

1. Вважаємо, що, якщо сторони нині, все частіше, почнуть 

вирішувати свої спори шляхом укладення мирових угод, то у суспільстві, може 

виникнути запит на те, щоб приватні виконавці супроводжували і 

контролювали добровільне виконання боржником умов мирової угоди, яке 

досить часто може супроводжуватися емоційно-напруженим спілкування з 

ним, оскільки багато боржників намагатимуться не виконувати мирову угоду 

або виконувати частково та несвоєчасно. Якщо ж такий контроль 

здійснюватиме виконавець, то доведення факту невиконання боржником умов 

мирової угоди для стягувача стане набагато простішим. 

2. Удосконалена думка С. А. Волосенка щодо реалізації права «бути 

вислуханим і почутим у суді» шляхом розширення гарантій такого права на 

всіх осіб, на права та інтереси яких впливатиме в майбутньому рішення суду 

зокрема, й ухвала суду про затвердження умов мирової угоди.  

3. Встановлено, що у ст. 434 ЦПК не регламентовано порядок 

вирішення судом питання про затвердження мирової угоди у процесі 

виконання рішення або про відмову у її затвердженні, що є, принципово, не 

правильним. Якщо у справі брали участь треті особи, то відповідно до ч. 1 

ст. 207 ЦПК для з’ясування їх реальних інтересів і об’єктивності ухвали суду 

слід проводити судове засідання за обов’язкової їх участі або запропонувати 

їм надати письмові пояснення щодо мирової угоди, яка подана на 

затвердження суду.  

4. Вважаємо, що такий спосіб забезпечення позову як накладання 

арешту на майно та (або) грошові кошти, які належать або підлягають передачі 

або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб, передбачений 

п. 1 ч. 1 ст. 150 ЦПК є незаконним. Виходячи з того, що ухвала суду про 

забезпечення позову підлягає негайному виконанню в примусовому порядку, 

вважаємо, що не можна поширювати примусові заходи з накладення арешту 
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на будь-яку особу, яка не бере безпосередньої участі в справі, зокрема, й на 

фізичну особу, коли майно, на яке накладається арешт належить їй, а не 

боржникові і знаходиться у неї, а не у боржника. 

5. Встановлено, що повноваження Європейського суду з прав 

людини подібні до повноважень українських судів з затвердження мирової 

угоди, оскільки поновлення Європейським судом в реєстрі справ нагадує 

перегляд вже закритої справи в порядку виключних або нововиявлених 

обставин.  

6. Вважаємо, закладену у Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод систему захисту прав особи, права якої були 

порушені державою, при укладанні мирової угоди більш гарантованою, ніж 

керування принципами диспозитивності та змагальності, оскільки за 

виконанням угоди про дружнє врегулювання має спостерігати уповноважений 

орган – Комітет Міністрів. 

7. Обгрунтована необхідність закріплення в законодавстві України 

повноважень Уряду України щодо укладання мирових угод і взяття на себе 

повноважень із виконання зобов’язань, передбачених мировою угодою, коли 

судами розглядаються спірні питання щодо відповідальності держави Україна. 

8. Встановлено, що дві новели ЦПК щодо бажаного примирення 

сторін та спрощеного провадження не узгоджуються між собою, а тому до 

ЦПК мають бути внесені відповідні зміни, які усунуть протиріччя як між 

самими нормами – статтями 7 та 8 ЦПК, так і їх суперечність зі ст. 6 Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод. 

9. Обґрунтовано, що для успішного проведення сторонами 

переговорів з укладення мирової угоди, з метою максимального забезпечення 

їхніх прав, потребуються глибокі знання норм як матеріального права, так і 

процесуального права, зокрема, цивільного і виконавчого процесуального 

законодавства. Оскільки при укладення мирової угоди має враховуватися 

кожний аргумент сторін щодо перспектив розвитку відносин, тому їм доцільно 

уповноважити на ведення таких переговорів високо кваліфікованих 
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представників. 

10. Доведено, що положення ч. 1 ст. 207 ЦПК про те, що суд має 

вирішувати питання, чи не порушує прав або охоронюваних законом інтересів 

третіх осіб мирова угода, без з’ясування волі самих третіх осіб, суперечить 

принципу диспозитивності. Включення таких осіб до суб’єктів, які беруть 

участь в укладенні мирової угоди дозволить застерегти порушення їхніх прав 

на майбутнє. 

11. Обґрунтовано, що при участі в мировій угоді третіх осіб як із 

самостійними вимогами щодо предмету спору, так і без таких, можна 

комплексно врегулювати всі спірні питання, зокрема, й встановити виконання 

регресних вимог, що усуне необхідність розгляду регресного позову у 

майбутньому. На цій підставі запропоновано внести зміни до ст. 207 ЦПК і 

викласти її у такій редакції : «Мирова угода укладається сторонами з метою 

врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише 

прав та обов’язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі 

предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних 

законом інтересів третіх осіб. Треті особи можуть брати участь у мировій угоді 

для підтвердження згоди з її умовами та/або врегулювання власних прав та 

обов’язків у відносинах зі сторонами». 

12. Обґрунтована обов’язковість участі третіх осіб з самостійними 

вимогами щодо предмету спору в укладанні мирової угоди. У разі ж наявності 

з їх боку обґрунтованих заперечень проти укладання мирової угоди, вона не 

може бути визнана і затверджена судом. 

13. Розглянуто ситуацію, коли сторони досягли домовленості і 

підписали відповідну мирову угоду. Але у справі беруть участь треті особи без 

самостійних вимог, оскільки рішення суду може вплинути на їх права та 

обов’язки, тому слід перед її визнанням та затвердженням судом ознайомити 

їх з мировою угодою, щоб останні мали можливість висловити свої доводи 

щодо її умов. Позиція третіх осіб без самостійних вимог може зводитись до 

таких трьох аспектів: 
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1) треті особи погоджуються з умовами мирової угоди, 

приєднуються до неї шляхом її підписання і тоді суд може затвердити її своєю 

ухвалою; 

2) у разі невизнання умов мирової угоди, які стосуються прав та 

обов’язків третіх осіб, мирова угода може бути затверджена судом, але треті 

особи можуть заперечувати проти поширення дії такої угоди на їх права. Така 

угода, на нашу думку, може бути визнана судом з відповідним застереженням, 

якщо сторони на це погодяться. Зокрема, обумовлені у мировій угоді юридичні 

обставини не повинні мати для третіх осіб преюдиційного значення. Отже, 

таку мирову угоду суд має визнавати та затверджувати із застереженнями 

щодо прав та інтересів третіх осіб; 

3) невизнання мирової угоди третіми особами може зумовлюватися 

у категоричних запереченнях тих обставин, на яких будується позиція 

позивача, тоді мирова угода не може бути визнана і затверджена судом та 

розгляд справи має продовжуватися.  

14. Автором обґрунтовано, що для належної охорони та захисту прав 

третіх осіб щодо визнання судом мирової угоди потрібно: 

- надати третім особам можливість висловити свої доводи та 

міркування як з приводу затвердження мирової угоди, так і заперечення проти 

її затвердження судом, які мають бути обов’язково враховані судом; 

- доповнити ст. 54 ЦПК частиною третьою, в якій передбачити 

положення щодо позбавлення правового значення юридичних обставин і умов 

мирової угоди, які стосуються прав та інтересів третіх осіб, а назву цієї статті 

викласти у такій редакції «Стаття 54. Наслідки незалучення у справу або до 

укладання мирової угоди третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 

щодо предмета спору». 

15. Обґрунтовано, що під час розгляду умов мирової угоди з метою 

забезпечення захисту прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб, які 

згідно ст. 45 ЦПК наділенні особливими процесуальними права, суд має бути 

наділений повноваженнями:  
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- на з’ясування безпосередньої позиції малолітніх та неповнолітніх 

осіб щодо укладення мирової угоди; 

- на отримання, згідно з ч. 6 ст. 57 ЦПК, висновку від органів опіки 

та піклування щодо захисту інтересів конкретної малолітньої та 

неповнолітньої особи при укладені мирової угоди.  

16. Доведено, що передбачене у ч. 3 ст. 207 ЦПК право сторін мирової 

угоди на роз’яснення наслідків укладання мирової угоди не здійсненне, коли 

мирова угода подається суду на затвердження через канцелярію суду або через 

виконавця у виконавчому провадженні. 

17. Обґрунтована необхідність викладення частини ч. 3 ст. 207 ЦПК у 

такій редакції: «…чи не обмежені представники сторін в праві вчинити 

відповідні дії щодо укладання мирової угоди».  

18. Обґрунтовано положення про те, що суд має бути наділений 

правом на безпосереднє з’ясовування у правомочної особи її позиції щодо 

розуміння наслідків мирової угоди, яка визнається і затверджується судом. 

Крім того, суд має бути наділений повноваженнями, за аналогією з п. 5 ч. 2 

ст. 223 ЦПК, щодо виклику позивача або відповідача для особистих пояснень 

і роз’яснення йому наслідків мирової угоди і тоді, коли в справі беруть участь 

їх представники. Дане положення має бути встановлене у ЦПК для того, щоб 

суд не звинуватили в упередженості і порушенні принципу змагальності 

сторін. 

19. Обґрунтовано, що у разі відмови суду у затвердженні мирової 

угоди, не завжди має продовжуватися судовий розгляд справи, як це 

передбачено ЦПК. Перед продовженням розгляду справи мають бути усунені, 

встановленні під час розгляду мирової угоди, істотні недоліки, які 

заважатимуть об’єктивному вирішенню справи, зокрема, мають бути замінені 

представники сторін, які неналежно виконували свої повноваження, залучені 

треті особи тощо. 

20. Буквальний аналіз ст. 56 ЦПК надає підстави зробити висновок, 

що в цій нормі закладено багатоаспектність участі в цивільному судочинстві 
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органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб, а саме: 

- звернення з позовом в інтересах інших осіб про захист прав, 

свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів (ч. 1 

ст. 56 ЦПК); 

- право брати участь у цих справах (ч. 1 ст. 56 ЦПК);  

- на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій 

відкрито за позовами (заявами) інших осіб, подавати апеляційну, касаційну 

скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи 

виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито 

за позовом (заявою) іншої особи (частини 2, 3, 4 ст. 56 ЦПК); 

- прокурор набуває статусу позивача (абз. 2 ч. 5 ст. 56 ЦПК); 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

можуть бути залучені судом до участі у справі або брати участь у справі за 

своєю ініціативою для подання висновків на виконання своїх повноважень 

(ч. 6 ст. 56 ЦПК). 

21. Встановлено, з проаналізованих автором договорів про правову 

допомогу, укладених адвокатами з їх клієнтами, що в, абсолютній більшості 

договорів не зазначається той результат, який має отримати клієнт в результаті 

діяльності адвоката. Отже, на цій простій підставі подана і підписана 

адвокатом особисто позовна заява потребує подальшого схвалення його 

клієнтом із зазначенням способу припинення правопорушення і відновлення 

його права, а також має бути зазначений розмір позовних вимог клієнта. Для 

укладання адвокатом мирової угоди без участі клієнта в договорі про правову 

допомогу мають бути відображені мінімальні і максимальні суми 

відшкодування завданої його клієнту шкоди, на які погодився клієнт-позивач. 

Відповідно, при представництві інтересів клієнта-відповідача в договорі про 

правову допомогу має бути зазначено: у якому розмірі клієнт може визнати 

позов і погоджується на його відшкодування.  

22. Обґрунтовано, що у ст. 207 ЦПК питання має ставитися не стільки 
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про затвердження мирової угоди, скільки про визнання мирової угоди судом з 

наступним її затвердженням. Отже, слід підкреслити зміст дій суду через те, 

що термін «затвердження мирової угоди» нагадує формальний процес 

постановки печатки суду, а це зовсім не відповідає характеру дій суду при 

аналізі змісту мирової угоди. 

23. Доведено, що подання суду мирової угоди, яка суперечить 

вимогам законодавства, коли в справі беруть участь адвокати, слід 

кваліфікувати як зловживання правом і доповнити п. 5 ч. 2 ст. 44 ЦПК 

відповідним положенням або як низьку кваліфікацію адвокатів і реагувати на 

такий факт окремою ухвалою. 

24. Вважається, що при належному роз’ясненні наслідків укладання 

мирової угоди цей процес забере у суду доволі багато часу і зусиль, тому такий 

обов’язок має бути покладений на адвокатів, коли вони беруть участь в справі 

і узгоджують конкретні умови мирової угоди з клієнтом. Тому докладний 

аналіз системи умов мирової угоди, в результаті застосування якої можуть 

виникати ризики для однієї із сторін угоди, повинен проводити адвокат, який 

й має відповідати перед клієнтом за охорону його прав і застереження 

негативних наслідків для нього.  

25. Визначено, що за наслідками діяльності представника він і має 

відповідати, зокрема, за вчинені правопорушення, включаючи, зловживання 

правами. Тому необхідно адресно вирішити це питання шляхом внесення 

відповідних змін до ч. 3 ст. 148 ЦПК, оскільки за персоніфіковане 

правопорушення має нести відповідальність сам представник, а не довіритель. 

26. Виявлено, накладений на позивача або відповідача штраф має 

означати, що він стягується за ухвалою суду, яка розцінюється як виконавчий 

документ. Водночас з ч. 6 ст. 148 ЦПК випливає, що суд може скасувати 

постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа щодо якої її 

постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази 

поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх 

процесуальних обов’язків. Останнє положення робить ухвалу суду про 
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накладання штрафу невизначеною в часі її примусового виконання. Звідси 

можна зробити висновок про те, що вона може мати місце і до укладання 

сторонами мирової угоди. Тому і в цьому випадку, суд потенційно здатен не 

затверджувати мирову угоду сторін до вирішення питання про оплату штрафу 

і внесення його на відповідний рахунок. 

27. Вважається, що сучасне сприйняття мирової угоди у виконавчому 

провадженні і цивільному судочинстві не враховує реальних труднощів, які 

можуть мати місце при наявності проти боржника зведеного виконавчого 

провадження. А проти відповідача може бути подано декілька позовних заяв, 

які розглядатимуться, паралельно, у різних справах та дії боржника-

відповідача можуть бути орієнтовані на те, щоб передати активи тим 

стягувачам-позивачам, з якими є попередні домовленості. 

28. Запропоновано виділити два види авансування, яке здійснюється у 

такий спосіб: 

- первісне авансування, коли документ про підтвердження сплати 

авансового внеску стягувачем подається виконавцеві разом із виконавчим 

документом; 

- додаткове авансування витрат виконавчого провадження 

здійснюється, коли мали місце залучення до проведення виконавчих дій 

суб’єктів господарювання здійснювались на платній основі, виготовлення 

технічної документації на майно, здійснювалися витрати валютообмінними 

фінансовими операціями та інші витрати, пов’язані з перерахуванням коштів, 

тобто, коли вони перевищували суму сплаченого авансового внеску (ст. 43 

Закону).  

29. Встановлено, що у разі звернення до виконавця з виконавчим 

документом та відкриття виконавчого провадження стягувач може погодитися 

на мирову угоду, оскільки він може бути змушений до цього: 

- додатковим авансуванням витрат виконавчого провадження (ст. 43 

Закону України «Про виконавче провадження»); 

- додатковою винагородою приватному виконавцю; 
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- додатковими витратами на проведення виконавчих дій, крім 

визначених Міністерством юстиції України.  

30. Визначено, що державні виконавці крім відомчої заінтересованості 

так само, як і приватні мають особисту заінтересованість у примусовому 

виконанні рішення суду, оскільки за це вони отримують винагороду згідно 

Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір 

основної винагороди приватного виконавця, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 643. 

31. Вважається, що при прийнятті мирової угоди від сторін виконавець 

має провести розрахунок відповідної заборгованості або однієї із сторін, або 

обох сторін і запропонувати їм погасити заборгованість до визнання і 

затвердження судом мирової угоди. Якщо ж цього не відбудеться і сторони в 

мировій угоді не встановлять: хто і коли мусить погасити заборгованість, а 

також не зафіксують інші важливі питання щодо виконавчого провадження, то 

виконавець вправі просити суд не затверджувати мирову угоду. Таке прохання 

може бути обумовлене тим, що така мирова угода не призведе до закінчення 

виконавчого провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про 

виконавче провадження». Так у ч. 1 ст. 40 Закону України «Про виконавче 

провадження» не передбачено можливості закінчення виконавчого 

провадження до стягнення виконавчого збору або витрат виконавчого 

провадження, стягнення основної винагороди приватним виконавцем. 

32. Встановлено, що редакція ст. 45 Закону України «Про виконавче 

провадження» у пунктах 3 та 4 частини першої містить дубляж одного і того 

самого положення «виконавчий збір або основна винагорода приватного 

виконавця», що має бути усунене шляхом внесення змін до даної норми. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ СУДОМ 

 

3.1 Примирення в цивільному та виконавчому процесах 

 

Розглядаючи процес примирення сторін в різних видах проваджень: 

цивільному судочинстві та виконавчому провадженні може скластися 

враження про те, що у новому, реформованому судочинстві [50; 170; 183; 180] 

та виконавчому провадженні, де було започатковано інститут приватних 

виконавців [35; 66; 46; 162], проблем не існує або вони незначні. Але це 

помилкова думка, оскільки з аналізу публікацій [172; 70; 36] можна виявити 

дискусійні питання та виникнення нових проблемних ситуацій, які ще не у 

повній мірі констатуються в судових рішеннях, однак аналізуються 

фахівцями.  

Якщо спробувати розкласти процес примирення сторін на два процеси: 

цивільний і виконавчий, то можна помітити неоднозначність в їх сприйнятті 

та регламентації у процесуальному законодавстві. Так, у Цивільному 

процесуальному кодексі України (надалі – ЦПК) не тільки розкривається 

питання можливості примирення сторін, а й регламентується процедура 

врегулювання спору за участі судді. Щодо Закону України «Про виконавче 

провадження», то інститут примирення сторін у ньому не регламентований, 

хоча із його аналізу можна зробити висновок про те, що у ньому тричі 

застосовується термін «мирова угода», але без розкриття змісту цього поняття 

і регламентації процедури її укладення, подання виконавцеві та передачі 

останнім мирової угоди на затвердження суду, як це передбачено у ст. 434 

ЦПК. Двічі згадується цей термін у розділі XIII Прикінцеві та перехідні 

положення Закону України «Про виконавче провадження», але в контексті 

внесення змін до ЦПК. Отже, між цими двома нормативними актами відсутній 

логічний зв’язок, який доцільно сформулювати та закріпити у Законі України 
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«Про виконавче провадження» відповідну норму, яка б регламентувала 

процедуру укладення сторонами виконавчого провадження мирової угоди і 

передачі її виконавцем на затвердження суду. У зв’язку з цим нами 

запропоновано доповнити Закон України «Про виконавче провадження» 

статтею, яка б регламентувала процедуру укладення мирової угоди та 

викласти її у такій редакції: 

«Стаття. Мирова угода в виконавчому провадженні». 

1. Сторонами виконавчого провадження може бути укладена 

мирова угода з метою врегулювання виконання боржником вимог 

виконавчого документу, який виданий судом чи іншим органом ( посадовою 

особою) на підставі поступок стягувача. 

2. Сторони викладають письмово умови мирової угоди у 

окремому процесуальному акті та із письмовою спільною заявою подають її 

виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає мирову угоду на 

затвердження суду, який видав виконавчий документ. 

3. Якщо мирова угода укладається на підставі виконавчого 

документу, який виданий іншим органом (посадовою особою), то виконавець 

повинен передати її на затвердження до суду за місцем примусового 

виконання рішення». 

Тому ч. 1 ст. 434 ЦПК підлягає виключенню, а у даній нормі мають 

залишитися лише ті положення які стосуються дій суду щодо затвердження 

мирової угоди сторін виконавчого провадження, тобто частини 2 та 3. 

Про аналіз логічного нормативного зв’язку між ЦПК та Законом України 

«Про виконавче провадження» йтиметься далі у цьому підрозділі, де 

аналізуватимуться поетапно дії виконавця та суду щодо укладення мирової 

угоди у виконавчому провадження та затвердження мирової угоди, яка була 

укладена сторонами виконавчого провадження судом та пропонуватимуться 

зміни до Закону України « Про виконавче провадження» щодо його зупинення 

та закінчення. 

Вчені підіймали питання про можливість укладання мирової угоди у 
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цивільному процесі, а також аналізувати труднощі фактичної зміни судового 

рішення на підставі мирової угоди у виконавчому провадженні. Зокрема, 

вчений Д. М. Сібільов зазначав: «Якщо ж реалізація сторонами свого права на 

укладання мирової угоди під час розгляду справи в суді спрямована на 

припинення судового процесу, то в процесі виконавчого провадження сторони 

діють вже в іншому правовому режимі – режимі існування судового рішення, 

яке має імперативні приписи стосовно їх поведінки. Судове рішення як акт 

правосуддя має таку властивість, як незмінність. З іншого боку, закон допускає 

існування правового компромісу між сторонами, і цей правовий компроміс 

переважає над силою судового рішення, яким було вирішено питання про 

права та обов’язки сторін» [128].  

Цікавою є для аналізу дана позиція, але наведена цим вченим колізія 

може вирішуватися й без визначених ним переваг позиції сторін над 

незмінністю рішення суду. Так, виходячи з положень ст. 435 ЦПК в судовому 

порядку можуть бути вирішені питання про відстрочення і розстрочення 

виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення, що 

за своєю суттю не повинно змінювати остаточного рішення суду. 

Повноваження ж судів всім відомі – вирішення спірних питань, тому у разі 

згоди сторін на відстрочення та розстрочення виконання, зміну чи 

встановлення способу і порядку виконання рішення вони можуть укласти між 

собою мирову угоду щодо даних питань і суд може її затвердити. Тобто в таких 

випадках колізії не має і правового компромісу переваг над силою судового 

рішення не має, оскільки сам суд і затверджуватиме мирову угоду навіть ту, 

яка матиме місце у виконавчому провадженні. Тобто завдання суду знайти 

вихід із спірних правовідносин, а сторони за взаємною згодою можуть навіть 

не виконувати рішення суду – це їх право. Наприклад, доволі багато сімейних 

пар продовжує жити однією сім’єю навіть після розірвання шлюбу, не 

виконуючи рішення суду про поділ їх майна, яким продовжують 

користуватися спільно. 

Тому правильне обґрунтування такої ситуації було 
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знайдено О. Б. Вербою, яка зробила акцент на принципі диспозитивності [17], 

але цей принцип, насамперед, має стосуватися стягувача, який наділений 

правом вимоги у виконавчому провадженні. Тобто, він може відмовитися від 

примусового виконання рішення, а не зобов’язаний його виконувати.  

Водночас, на наш погляд, не можна абсолютизувати ні принцип 

диспозитивності, ні волю стягувача у складних виконавчих правовідносинах. 

Тобто спори між суб’єктами виконавчих правовідносин перемістилися в 

площину досконалості норм Закону України «Про виконавче провадження», 

його процедури. Автор має на увазі підняту останнім часом дискусію навколо 

передачі приватним виконавцем виконавчих документів державному 

виконавцю [24, с. 1, 21]. До цього питання прикута увага багатьох засобів 

масової інформації, але без ґрунтовних коментарів. Сутність спору полягає в 

тому, що Велика палата Верховного Суду (надалі – ВС) розглянула касаційну 

скаргу у справі № 904/7326/17 в порядку письмового провадження. Перед цим 

суди попередніх інстанцій погодилися з доводами боржника, який заперечував 

проти здійсненого виконання судових рішень, і визнали дії приватного 

виконавця незаконними. Суди вказали, що приватний виконавець не мав права 

самостійно проводити виконання судових рішень, а мусив передати виконавчі 

документи, отримані від стягувача, державному виконавцю, який першим 

відкрив виконавче провадження щодо боржника [137].  

Не зважаючи на власну попередню позицію, тобто Верховного Суду 

України і рішення судів попередніх інстанцій Велика палата Верховного Суду, 

на нашу думку, взяла до уваги лише принцип диспозитивності і дійшла 

висновку, що стягувачі, які скористалися можливостями нового законодавства 

про виконавче провадження і звернулися для виконання отриманих на свою 

користь судових рішень до приватного виконавця, не повинні позбавлятися 

такого права вибору внаслідок того, що в органах державної виконавчої 

служби вже є відкрите зведене виконавче провадження щодо того ж боржника. 

Попередня позиція Верховного Суду України, висловлена у низці постанов, 

про те, що при виконанні судових рішень діє правило існування одного 
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виконавчого провадження про примусове виконання щодо одного боржника 

незалежно від кількості судових рішень та юрисдикцій, у яких ці судові 

рішення, що підлягають примусовому виконанню, були ухвалені, та 

незалежно від кількості стягувачів. Тепер Велика Палата Верховного Суду 

встановила, що відповідне правило, встановлене ч. 1 ст. 30 Закону України 

«Про виконавче провадження», діє лише стосовно державних виконавців. 

З цього випливає, що приватний виконавець не зобов’язаний передавати 

виконавчий документ чи виконавче провадження для виконання тому 

державному чи приватному виконавцеві, який перший відкрив виконавче 

провадження щодо боржника для виконання кількох рішень щодо одного 

боржника у рамках зведеного виконавчого провадження. 

Однак, з такою позицією погодитися неможливо в силу багатьох 

об’єктивних факторів. Зокрема, така позиція Верховного Суду підсилюватиме 

«конкуренцію» між державними та приватними виконавцями, а це шлях до 

поступового знищення державної виконавчої служби. Крім того, 

диференціація різних вимог до одного і того самого боржника призводитиме 

до зловживань як з боку виконавців, так і самого боржника. Можна з 

впевненістю прогнозувати, що боржник буде виявляти «лояльність» по 

відношенню до того стягувача, який «штучно створений» як юридична особа 

для того, щоб йому передати активи боржника і залишити у юридичної особи 

лише пасиви. Тому всілякими методами будуть зупинятися ті виконавчі 

провадження, які невигідні боржнику.  

Узгодити діяльність всіх виконавців, які не об’єднані у виконавчу групу, 

особливо щодо приватних виконавців, які мають на меті отримати найбільший 

дохід, об’єктивно неможливо. Отже, питання про розподіл стягнутих з 

боржника грошових сум стає неузгодженим, а це тягне недотримання умов 

розділу VI Закону України «Про виконавче провадження», а також для 

юридичних осіб істотні ускладнення в наступних справах про банкрутство 

юридичних осіб [47; 62], коли значна частина коштів може бути виведена з 

активів юридичної особи ще у виконавчому провадженні, якщо цього не було 
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зроблено ще на стадії арбітражного розгляду справи і, зокрема, на підставі 

мирової угоди [63; 55; 96].  

Навіть буквальний аналіз ст. 30 Закону України «Про виконавче 

провадження» дозволяє зробити висновок про те, що виходячи, зі змісту 

частини першої цієї норми, державному виконавцю відведена ширша роль, 

ніж приватному і він має приймати до свого провадження виконання кількох 

рішень про стягнення коштів з одного боржника, якщо він відкрив перше 

виконавче провадження щодо такого боржника. Тобто у такому разі має місце 

зведене виконавче провадження. За правилами законотворчої техніки друга 

частина статті лише уточнює і відокремлює особливі випадки, тому і 

повноваження приватного виконавця щодо зведеного виконавчого 

провадження слід сприймати лише як окремий випадок, коли до нього 

потрапить виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника. 

Така редакція ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» 

недосконала в силу того, що вона не має зв’язку з розділом VI цього ж Закону, 

щоб акцентувати увагу на тому, що приватний і державний виконавці при 

зведеному провадженні мусять дотримуватися правил, встановлених у цьому 

розділі. Хоча така логіка в Законі простежується, але як свідчить постанова 

Великої Палати Верховного Суду можна по різному сприймати логіку закону 

і навіть буквальний зміст окремої його норми.  

Тобто, у такій ситуації проблема полягає в тому, що введення в правову 

систему приватних виконавців відбулося швидко і без ґрунтовної 

регламентації всіх процесуальних правовідносин. Не важко передбачити й 

інші дискусійні питання, зокрема, коли до двох приватних виконавців 

звернуться стягувачі щодо одного боржника. Згідно чинної редакції Закону 

України «Про виконавче провадження» вони мусять передати провадження 

лише до державного виконавця, оскільки в них право на об’єднання двох 

проваджень в одне зведене не встановлене і таким чином порушуватимуться 

права приватних виконавців. Для забезпечення прав приватних виконавців 

доцільно внести зміни до ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» 
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і встановити, що у разі, коли першим відкриває виконавче провадження 

приватний виконавець, то всі інші приватні виконавці зобов’язані передати 

йому виконавчі документи щодо того самого боржника з метою формування 

зведеного виконавчого провадження. Водночас важко погодитися з тим, що 

всі виконавчі провадження, зокрема й ті, які відкриті державним виконавцем, 

можуть бути передані до зведеного виконавчого провадження приватного 

виконавця навіть в тому випадку, коли він відкрив виконавче провадження 

першим в силу таких факторів: по-перше, приватні виконавці обмежені в 

повноваженнях; по-друге, поки що не передбачена взаємодія приватних 

виконавців і створення виконавчих груп, що може обумовлюватися 

складністю виконавчих проваджень; по-третє, не в усіх регіонах розвинена 

приватна виконавча діяльність. Отже, переваги відкриття і ведення зведеного 

виконавчого провадження державним виконавцем закладені у чинному 

законодавстві.  

Тому автор не погоджується з позицією Великої палати Верховного 

Суду, висловленою у справі № 904/7326/17 щодо відсутності обов’язку 

приватного виконавця передати провадження з виконання рішення 

державному виконавцю, який першим відкрив виконавче провадження щодо 

боржника. Така позиція Великої палати Верховного Суду не відповідає 

концепції зведеного провадження, порушує правило про розподіл, стягнутих з 

боржника, грошових сум та тягне за собою недотримання умов Розділу 

VI Закону України «Про виконавче провадження». Вона у подальшому 

породжуватиме ще більші небезпеки, коли відштовхуючись від неї, боржники 

будуть зловживати своїми правами і «переадресовуватимуть» активи на 

штучні боргові зобов’язання юридичних осіб, які були ними створені перед 

цим. 

Це питання дуже важливе для розглядуваної теми тому, що воно прямо 

пов’язане з можливістю укладання мирової угоди по одному виконавчому 

провадженню, коли таких проваджень щодо одного і того самого боржника 

може існувати декілька. Якщо ж слідувати за позицією Верховного Суду, то і 
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мирові угоди у різних виконавчих провадженнях можуть укладатися 

самостійно і не повинні братися до уваги інші виконавчі провадження щодо 

одного і того самого боржника. Тут так само можна керуватися принципом 

диспозитивності, що сторони вільно погодилися на укладання мирової угоди, 

тому не варто їх обмежувати в праві на компромісне вирішення 

правовідносин, які між ними виникли.  

Але на нашу думку, у виконавчому провадженні при укладені мирової 

угоди сторонами не повинен домінувати принцип диспозитивності, коли 

існують інтереси інших осіб. До цього спонукає й ст. 207 ЦПК, в змісті якої 

застосоване поняття «треті особи», яке не можна сприймати лише в контексті 

третіх осіб у цивільному судочинстві. Дійсно, формально, у виконавчому 

провадженні третіх осіб не існує і сторони, нібито, можуть укладати мирову 

угоду не звертаючи увагу на інтереси інших стягувачів, оскільки останні не 

мають статусу третіх осіб. Тому для усунення такої неузгодженості варто у 

другому реченні ч. 1 ст. 207 ЦПК замінити положення «мирова угода не 

порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб» на більш 

ширше поняття «мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом 

інтересів інших осіб», щоб усунути термінологічні неузгодженості. Така 

редакція цієї норми необхідна для застосування при укладанні і затвердженні 

судом мирових угод у виконавчому провадженні, щоб усунути формальне 

застосування терміну «треті особи» лише як властиве цивільному 

судочинству. Хоча у п. 1 ч. 5 ст. 207 ЦПК застерігається неможливість 

затвердження мирової угоди, яка порушує права чи охоронювані законом 

інтереси інших осіб, але таке положення сприймається як суперечливе і без 

встановлення конкретних інтересів осіб і механізму охорони їх прав воно не 

буде застосовуватися або застосовуватиметься судом на власний розсуд.  

Якщо ж ширше дивитися на цю ситуацію, то можна помітити 

можливість боржника у виконавчому провадженні на підставі мирової угоди 

передавати активи «лояльному» до нього стягувачу, а у цивільному 

судочинстві аналогічно – позивачу. Тому вважаємо, що необхідно 
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здійснювати перевірку наявності «паралельних» судових справ проти одного 

відповідача або виконавчих проваджень проти одного боржника перед 

затвердженням мирової угоди з метою забезпечення прав всіх заінтересованих 

осіб.  

Проведений аналіз дозволяє зробити й інший висновок про те, що 

незабаром можуть з’явитися тенденції до визнання мирових угод 

виконавцями, але з такими гіпотезами не можна погодитися, оскільки 

стиратиметься межа між домінуванням у виконавчому провадженні принципу 

диспозитивності та інтересами інших осіб.  

Вважаємо доцільним проаналізувати нормативно встановлений зв’язок 

між ЦПК та Законом України «Про виконавче провадження» в контексті 

укладання мирової угоди, а також послідовність і зміст дій уповноважених 

осіб. У ст. 434 ЦПК одночасно, встановлено повноваження як виконавця, так і 

суду. Якщо ці повноваження, умовно, розкласти по етапах, то серед них можна 

виділити такі:  

Перший етап – мирова угода, укладена між сторонами в процесі 

виконання рішення подається в письмовій формі державному або приватному 

виконавцеві. 

На нашу думку, виходячи із суб’єктного складу, про який йдеться у ч. 1 

ст. 434 ЦПК, то вона регламентуватися у Законі України «Про виконавче 

провадження», оскільки не має відношення до діяльності суду. 

Другий етап – виконавець не пізніше триденного строку передає мирову 

угоду на затвердження до суду, який видав виконавчий документ. Однак, в цій 

ситуації виконавцю відводиться лише технічна роль з передачі акту, а не 

уповноваженої на вчинення виконавчих дій осіб. 

Третій етап – суд протягом десяти днів з дня надходження відповідної 

заяви вирішує це питання, про що виноситься ухвала. Суд має право відмовити 

у затвердженні мирової угоди у процесі виконання рішення з підстав, 

визначених ст. 207, ч. 3 ст. 434 ЦПК. Але у цій нормі пропущена низка 

необхідних процесуальних дій, а саме щодо процесуального оформлення 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print#n7619
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діяльності суду: з відкриття закритого провадження у справі, «реагування» на 

заяву ухвалою суду тощо. 

Свідомо використовується термін «етап», а не «стадія» для того, щоб не 

було критичних зауважень щодо некоректного вжиття загальноприйнятної 

термінології. Крім того, поняття «етап» застосовуватимемо й для відповідного 

позначення дій виконавця у зв’язку з укладанням мирової угоди.  

Розглянемо послідовність і зміст дій у виконавчому провадженні, що 

пов’язані з мировою угодою сторін відповідно до Закону України «Про 

виконавче провадження»: 

- у ч. 2 ст. 19 Закону визначено, що сторони у процесі виконання 

рішення відповідно до процесуального законодавства мають право укласти 

мирову угоду, що затверджується (визнається) судом, який видав виконавчий 

документ, тобто в цій нормі абсолютно не йдеться про способи реалізації 

такого права. Отже, цілком логічним мало б стати положення у Законі України 

«Про виконавче провадження» про те, що «мирова угода, укладена між 

сторонами в процесі виконання рішення подається в письмовій формі 

державному або приватному виконавцеві»;  

- за логікою, на час розгляду судом мирової угоди сторін виконавчого 

провадження виконавець мав би зупинити вчинення виконавчих дій, оскільки 

він безпосередньо і особисто отримав мирову угоду від сторін і передав її суду, 

але такої підстави у ст. 34 Закону не існує. Отже, для зупинення вчинення 

виконавчих дій згідно п. 2 ч. 1 Закону суд має зупиняти стягнення на підставі 

виконавчого документа, що, на нашу думку, доцільно оформляти в ухвалі про 

відкриття провадження в справі. Альтернативним варіантом врегулювання 

відносин і процедури виконавчого провадження має бути подання виконавцю 

заяви сторін про зупинення виконавчого провадження, яка й має бути 

підставою для зупинення вчинення виконавчих дій; 

- у разі затвердження судом мирової угоди, укладеної сторонами у 

процесі виконання рішення, відповідна ухвала повинна бути направлена судом 

виконавцеві. Але ні процедури, ні обов’язку суду направити таку ухвалу 
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виконавцеві ні у ЦПК, ні у Законі України «Про виконавче провадження» не 

передбачено. У п. 2 ч. 1 ст. 39 Закону визначено, що виконавче провадження 

підлягає закінченню у разі затвердження судом мирової угоди, але 

формальний бік в цій нормі не регламентований; 

- виконавець «оформлює» закінчення виконавчого провадження у 

постанові; 

- виконавчий документ надсилається виконавцем разом із постановою 

про закінчення виконавчого провадження до суду або іншого органу 

(посадовій особі), який його видав. 

На підставі проведеного аналізу складно встановити етапи виконавчого 

провадження, пов’язані з мировою угодою, а також сформувати комплекс прав 

та обов’язків суб’єктів цих відносин. Складність сприйняття мирової угоди 

обумовлюється й тим фактором, що вона без врахування її змісту має 

викликати певні процесуальні наслідки – закінчення виконавчого 

провадження, але така категоричність не завжди відповідатиме 

волевиявленню сторін і реальним виконавчим процесуальним 

правовідносинам. При такому врегулюванні відносин не беруться до уваги 

можливі варіанти змісту мирової угоди, де може бути висловлена згода обох 

сторін на відстрочення виконання рішення або розстрочення такого 

виконання. В мировій угоді може бути висловлена згода стягувача частково 

«простити» борг. Тому зміст мирової угоди може впливати на трансформацію 

прав та обов’язків сторін виконавчого провадження, а не мусить обов’язково 

призводити до його закінчення. Водночас з позиції цивільного права «до 

дрібних за вартістю» мирових угод має застосовуватися усна форма угоди, яка 

повинна фіксуватися лише у протоколі судового засідання.  

Загалом, можна стверджувати, що у цивільному судочинстві обумовлена 

процедура примирення сторін, а у виконавчому провадженні такої процедури 

не існує. Відсутність такої процедури у виконавчому провадженні можна 

замістити за допомогою медіації, про що вже зазначалося раніше, але 

розглянемо потенційну можливість застосування процедури врегулювання 
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спору за участі судді не тільки так, як вона встановлена у пунктах 2 та 14 ч. 2 

ст. 197 ЦПК, а й за вимогою сторін на будь-якій стадії розгляду справи, тобто 

з можливим розширенням повноважень суду. Дійсно, таку можливість 

заперечує ч. 1 ст. 201 ЦПК, оскільки врегулювання спору за участю судді 

проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. Повторну ж 

можливість врегулювання спору за участі судді заперечує ч. 2 ст. 202 ЦПК.  

Виходить, що сторони вправі на будь-якій стадії розгляду цивільної 

справи укласти мирову угоду, але сприяти їм в цьому шляхом врегулювання 

спору суд може лише один раз і до початку розгляду справи по суті. Наведене 

дозволяє зробити висновок про те, що медіатори можуть забезпечити сторони 

допомогою в укладанні мирової угоди як на стадії розгляду справи по суті, так 

і у виконавчому провадженні. Але істотною перешкодою на цьому шляху 

може стати відсутність підстав для зупинення провадження в справі або у 

виконавчому провадженні за заявою обох сторін для укладання мирової угоди 

(статті 251 та 252 ЦПК), що, на нашу думку, не відтворює новітніх тенденцій 

в цивільному процесі та суперечить принципам змагальності та 

диспозитивності.  

Так само у ЦПК передбачена самостійна процедура врегулювання спору 

за участі судді (глава 4 розділу ІІІ ЦПК), але, на нашу думку, вона введена 

непослідовно і некоректно, оскільки не узгоджується із концепцією і 

послідовністю процесуальних дій з врегулювання спору та підготовці справи 

до слухання. По-перше, у ч. 1 ст. 201 ЦПК мова йде про врегулювання спору 

за участю судді, що проводиться за згодою сторін. Отже, ця норма має 

декларативний зміст, оскільки не встановлює конкретних зобов’язань для суду 

вжити відповідних заходів з примирення. Підсилимо цю невизначеність і 

розглянемо випадок, коли обидві сторони виявили бажання прийняти участь у 

врегулюванні спору за участі судді, то таке волевиявлення, на нашу думку, має 

диктувати обов’язок судді відкрити провадження з врегулювання спору за 

його участі.  

Отже, потенційно можливим є випадок, коли суддя не відреагує на 
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вимогу сторін про врегулювання спору за його участі і призначить зразу ж 

справу до розгляду по суті без врегулювання спору згідно ст. 201 ЦПК. Тому 

така ситуація може слугувати підставою для апеляційного оскарження на 

підставі недотримання судом конституційного принципу верховенства права. 

Але вважаємо, що з метою недопущення порушення принципу верховенства 

права у ст. 201 ЦПК слід регламентувати обов’язок судді з вжиття заходів з 

врегулювання спору за клопотанням однієї сторони і згоди на це іншої або 

спільного волевиявлення обох сторін.  

По-друге, згідно п. 2 ч. 2 ст. 197 ЦПК суд з’ясовує, зокрема, чи бажають 

сторони звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю 

судді. Припустимо, що сторони бажають, то згідно ч. 1 ст. 202 ЦПК суд має 

постановити ухвалу про застосування процедури врегулювання спору за 

участю судді, якою одночасно має зупиняти провадження у справі. Але у 

ст. 197 ЦПК відповідна реакція суду встановлена лише у п. 14, де визначено, 

що суд «встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за 

наявності згоди сторін на його проведення». Тобто замість переходу до 

процедури врегулювання спору за участі судді передбачається встановити 

строки врегулювання спору та його порядок, а до цього з’ясовувати інші 

процесуальні питання. Якщо ж ми визнаємо доцільність процедури 

врегулювання спору за участі судді, то вона має бути конкретизована у ЦПК і 

передбачати певну послідовність дій, визначену у часі вчинення, а не лише їх 

перелік.  

Тому, вважаємо, що у разі згоди суду на врегулювання спору за його 

участі він має винести ухвалу, згідно з якою провадження в справі має 

зупинятися (ч. 1 ст. 202, п. 5 ч. 1 та ч. 2 ст. 251 ЦПК) та, одночасно, визначити 

послідовність його дій з врегулювання спору. 

По-третє, якщо скрупульозно слідувати за положеннями ч. 2 ст. 197 

ЦПК, то суд мусить спочатку за п. 8 вирішувати питання про призначення 

експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення 

перекладача, спеціаліста, що може потягнути збільшення судових витрат, які 
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будуть зайвими у разі примирення сторін. Загалом, легітимність вжиття таких 

підготовчих дій буде сумнівною, оскільки у разі недосягнення бажаного 

результату – примирення сторін, справа передається на розгляд іншому судді. 

Отже, її розгляд починається з самого початку – підготовчого судового 

засідання (статті 197–200 ЦПК) і новий суддя проводитиме підготовче 

провадження.  

Інша річ, позивач може погодитися на врегулювання спору за участі 

судді лише за умови забезпечення позову, щоб застерегти можливі 

зловживання правом під час примирення із відповідачем. Така умова, на нашу 

думку, можлива і раціональна, тому може бути реалізована судом і 

продовжуватиме діяти до виконання боржником умов мирової угоди. Останнє 

положення зумовлене тим, що строк проведення врегулювання спору в 

тридцять днів, встановлений у ст. 205 ЦПК, може розцінюватися як втрачений 

для позивача без будь-яких процесуальних наслідків, а для відповідача він є 

корисним для відчуження належного йому майна. Вважаємо необхідним, щоб 

сторони подавали письмову заяву про врегулювання спору за участі судді, 

оскільки в наступному можуть виникнути питання щодо оплати додаткових 

витрат, зокрема, на правову допомогу адвокатів. 

По-четверте, відмежування провадження з врегулювання спору в 

самостійну главу 4 ЦПК відокремлює його від підготовчих дій суду, які 

регламентовані у главі 3 ЦПК. Водночас строк проведення врегулювання 

спору за участі судді – до початку розгляду справи по суті доводить, що 

вчинення відповідних дій має відбуватися в той же період, як і підготовче 

провадження. Це положення диктує послідовне вчинення дій: спочатку 

підготовче провадження, де має з’ясовуватися воля сторін, а потім – 

врегулювання спору за участі судді, що може завершуватися укладанням 

мирової угоди. Однак, правовий зміст мирової угоди викладено у главі 5 

розділу ІІІ ЦПК, що відокремлює її від примирної процедури.  

У зв’язку з наведеним, вважаємо не зовсім вдалим розмежування по 

різних главах ЦПК норм, які регламентують: підготовче провадження, 
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врегулювання спору за участі судді, відмову позивача від позову, мирову 

угоду сторін, тому доцільно сукупність цих норм зазначити параграфами 

загальної глави, назву якої викласти у такій редакцій; «Підготовче 

провадження та врегулювання спору». 

По-п’яте, важко погодитися з положенням ч. 2 ст. 204 ЦПК, в якій 

буквально встановлено: «Про припинення врегулювання спору за участю 

судді виноситься ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя 

вирішує питання про поновлення провадження у справі». Отже, з цієї норми 

випливає, що суддя, який припинив свої повноваження в справі вирішує 

питання про поновлення провадження у справі. Дане положення, на нашу 

думку, не відповідає принципу змагальності, оскільки ініціювати поновлення 

провадження в справі після безуспішного врегулювання спору за участі судді 

має позивач, а ухвала про припинення врегулювання спору за участю судді 

має бути підставою для такого поновлення і це положення має бути відтворене 

у ч. 2 ст. 204 ЦПК. Тут слід виходити знов таки з принципу змагальності, що 

позивач може відмовитися від позову формально, подавши відповідну заяву 

суду (ч. 1 ст. 206 ЦПК), або фактично, не вчиняючи будь-яких дій для захисту 

власних прав. Тому здається нераціональним, щоб суддя, який припинив 

врегулювання спору, вчиняв дії для поновлення провадження у справі. 

Якщо спробувати моделювати різні правові ситуації, які можуть мати 

місце у процесі примирення сторін за допомогою суду, то тут можуть 

виявлятися різні варіанти поведінки сторін, які законодавець у новій редакції 

ЦПК не передбачив.  

Так, в процесі примирення сторін судді може бути заявлений відвід, в 

зв’язку з тим, що він здійснював тиск на одну або на обидві сторони, але 

процедура відводу судді при врегулюванні ним спору у порядку глави 4 

розділу III ЦПК в даному нормативному акті не регламентована. Більше того, 

заявлений відвід буде складно підтвердити доказами через те, що у ч. 9 ст. 203 

ЦПК встановлена заборона під час врегулювання спору за участю судді 

використовувати портативні аудіо-технічні пристрої, а також здійснювати 
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фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис.  

Дійсно, подібні обмеження закладені і у ч. 2 ст. 39 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, де буквально наведено: «Процедура, 

що здійснюється відповідно до пункту 1, є конфіденційною» [59]. Але на 

сьогодні важко повірити в те, що судді Європейського суду з прав людини 

можуть бути упереджені, зокрема, здатні здійснювати тиск на одну із сторін. 

Більше того, цей суд не звинувачували в корупції, їх рішення в таких обсягах 

як українських судів не оскаржувалися. Слід також враховувати й зміст 

поняття «конфіденційна інформація», а також пряма і однозначна заборона 

здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис. Останнє положення 

унеможливлює використання відповідних записів як доказів в будь-якій справі 

проти судді як у дисциплінарній, так і цивільній та кримінальній, що позбавляє 

можливості приведення до відповідальності винних суддів. У зв’язку з цим 

вважаємо, що положення ч. 9 ст. 203 ЦПК має бути виключене і замінене на 

конфіденційну інформацію.  

Потребують докладного аналізу і підстави припинення врегулювання 

спору за участю судді, що встановлені у ст. 204 ЦПК, які ми прокоментуємо 

по ходу їх викладення у даній нормі, а саме: 

1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору 

за участю судді – цілком раціональна підстава, оскільки відсутність згоди 

однієї із сторін порушує принцип добровільності примирення; 

2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді є 

неоднозначною підставою для припинення врегулювання спору та має як 

позитивні, так і негативні моменти. Позитивним моментом можна визнати те, 

що встановлений максимальний строк в тридцять днів спрямовуватиме 

сторони до компромісів, дозволить зменшити навантаження на суддів. 

Негативним моментом цієї підстави є те, що строк для примирення 

продовженню не підлягає, тому при сучасному навантаженні на суддів може 

відбутися лише одна нарада або в силу хвороби судді чи однієї із сторін наради 

взагалі можуть не відбутися і, фактично, врегулювання спору за участі судді 
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не реалізуватиметься. Тому, на нашу думку, врегулювання спору за участі 

судді потрібно обмежувати не максимальним строком, а за кількістю 

проведених нарад. Більше того, врегулювання спору за участі судді було 

запроваджено у ЦПК в інтересах сторін, щоб вони здатні були домовитися, але 

їх воля про припинення врегулювання спору за участю судді не впливає на 

його процес і не враховується, що є концептуально неправильним; 

3) за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-

якою із сторін – така підстава здається не зовсім виправданою, оскільки 

встановлений максимальний строк в тридцять днів затягнути неможливо. Інша 

річ, коли сторони погодилися на врегулювання спору за участі судді, але будь-

яких поступок не роблять, тоді подальше врегулювання втрачає сенс. У зв’язку 

з цим вважаємо, що число нарад має бути як мінімум дві, щоб сторони здатні 

були обмінятися своїми варіантами врегулювання спору, взяли час на 

продумування і на другій нараді висловили свої остаточні позиції. Тому 

вважаємо, якщо позивач вимагає від відповідача 100 000 гривень, а останній 

погоджується лише на 50 000 гривень, не враховуючи проміжних цифр, то 

дискусія зайшла в глухий кут і її можна буде вирішити тільки за допомогою 

рішення суду.  

Альтернативою можуть бути інші доводи і міркування, які можуть 

стимулювати до укладання мирової угоди. Дуже важливою для правильного 

сприйняття мирової угоди з точки зору процесуального права є ст. 142 ЦПК, у 

частинах 1 та 2 якої йдеться про стимулювання сторін до укладання мирової 

угоди, оскільки передбачається потенційна можливість повернення позивачу 

або скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору. 

Однак, у цих частинах даної норми повноваження суду не чітко встановлені, 

оскільки положення «вирішує питання» не є однозначним обов’язком суду. 

Тобто у частинах 1 та 2 даної норми повинен бути, однозначно, встановлений 

обов’язок щодо повернення 50 відсотків судового збору, коли позивач або 

скаржник (заявник) про це клопотатимуть.  

Також не можна погодитися з положенням ч. 4 цієї ж норми, де 
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встановлюється, що у разі укладання мирової угоди і не встановлення порядку 

розподілу судових витрат, кожна сторона в справі несе половину судових 

витрат. Якщо сторони в мировій угоді не визначили це питання, то, на нашу 

думку, має презумуватися, що сторони не цікавило це питання в силу 

незначних судових витрат.  

Якщо ж потім одна із сторін вимагає відшкодування понесених нею 

судових витрат, то за аналогією зі ст. 638 Цивільного кодексу України [182] 

(надалі – ЦК) угода може розцінюватися як неукладена. Пояснюється це тим, 

що коли ухвала суду набрала законної сили і відносини між сторонами були 

вирішені за їх вільною і свідомою згодою і так стабілізовані, то вносити зміни 

у її зміст вважаємо некоректним і, практично, неможливим. Але ж позиція 

однієї із сторін, яка звернеться за відшкодуванням понесених нею судових 

витрат, призводитиме до збільшення витрат іншої сторони, яка на це вправі не 

погодитися, і, фактично, переформатування досягнутих домовленостей не 

відбудеться.  

Отже, в такому випадку слід констатувати, що сторони не вирішили 

важливих для них питань і спірні відносини не були остаточно вирішені, 

оскільки одну із сторін не влаштовує досягнений остаточний результат. 

Цілком зрозуміло, що розміром судових витрат сторони можуть зловживати, 

коли допомога адвоката надається на платній основі або одна із сторін згодом 

вважатиме, досягнутий компроміс не вигідний для неї. Тому вважаємо, що 

розподіляти судові витрати між собою сторони можуть у позасудовому 

порядку на добровільній основі, однак не змінюючи ухвалу суду, якою 

затверджено мирову угоду. Така авторська позиція ґрунтується й на п. 3 ч. 5 

ст. 12 ЦПК, де викладено повноваження суду – роз’яснити, у випадку 

необхідності, учасникам судового процесу їхні процесуальні права та 

обов’язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій. Тобто 

сторони мали усвідомлювати, що вони мають вирішувати спірні питання у 

мировій угоді і врегульовувати, хто і в якій частині оплатить судові витрати. 

Авторська позиція може бути підтверджена й аналізом ч. 3 ст. 142 ЦПК, 
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де визначається, що у разі відмови позивача від позову понесені ним витрати 

відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою 

стягуються з позивача. Виникає лише питання як, і в якому провадженні суд 

може розглядати заяву відповідача про стягнення з позивача понесених ним 

витрат, якщо не була подана зустрічна позовна заява? Очевидно, що в такій 

ситуації проста заява не може слугувати підставою для діяльності суду, 

оскільки не встановлена відповідна процедура її розгляду, характерна для 

певного виду провадження. Найпростішим варіантом вирішення безспірних 

правовідносин є наказне провадження. Тому до п. 2 ч. 1 ст. 161 ЦПК достатньо 

внести відповідні доповнення, щоб одна із сторін могла відшкодувати 

понесені судові витрати, якщо інша сторона не стане заперечувати проти 

визначеної суми стягнення.  

Ще гірше сприймається друге речення ч. 3 ст. 142 ЦПК де 

встановлюється можливість присудження стягнення на користь позивача 

понесених ним у справі витрат з відповідача не зважаючи на те, що він не 

підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після 

пред’явлення позову. Тобто замість стимулювання сторін до законодавчо 

передбаченого способу врегулювання спірних відносин у ЦПК передбачається 

можливість врегульовувати спірні відносини на підставі заяв не передбаченого 

змісту. В таких випадках слід констатувати виникнення спору і можливість 

його врегулювання передбаченим законодавством способом. Наприклад, в 

останньому розглядуваному випадку позивач мав зменшити розмір позовних 

вимог і просити суд відшкодувати понесені ним витрати на захист власного 

права.  

Як свідчить судова практика, якщо в змісті позовних вимог не існує 

положення про відшкодування понесених судових витрат або хоча б про 

часткове повернення судового збору, суд згідно принципу диспозитивності 

самостійно ці питання вирішувати не буде. Зокрема, у вимогах до змісту ухвал 

такого положення не існує (ст. 260 ЦПК), а в п. 6 ч. 1 ст. 264 ЦПК питання про 

розподіл судових витрат між сторонами в судовому рішенні ставиться перед 
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судом. Вважаємо, що така практика при затвердженні умов мирової угоди 

цілком відповідає принципам диспозитивності та змагальності, оскільки суд 

має «турбувати» лише об’єктивне питання – захист інтересів держави, що 

полягає в своєчасній та повній сплаті судового збору тощо.  

 

1.2 Форма і зміст мирової угоди, заяви про її затвердження та 

виправлення недоліків мирової угоди. Ухвала суду про затвердження 

мирової угоди 

 

Питання щодо правової природи мирової угоди у цивільному процесі 

аналізувались багатьма вченими [141; 157; 173], а також і вченими, які 

досліджували міжгалузеві зв’язки мирової угоди, оскільки вона може 

укладатися не лише при розгляді цивільної справи судом, а й при примусовому 

виконанні рішення суду [168]. Але, на нашу думку, особливої уваги заслуговує 

концепція вчених С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, які вказували на комплексний 

характер мирової угоди та зазначали, що укладена в цивільному процесі угода 

породжує права та обов’язки осіб не тільки процесуальні, а й матеріальні. Така 

угода має матеріальний зміст, укладається сторонами та визнається (за чинним 

Цивільним процесуальним кодексом України [185] (надалі – ЦПК) – 

(затверджується. – М. Т.) судом відповідно до вимог цивільного 

процесуального права та з урахуванням норм матеріального права [169, 

с. 576]. Щодо виконавчого провадження, то дані вчені зробили акцент на тому, 

що мирова угода для сторін (стягувача і боржника ) породжує матеріальні 

права та обов’язки тому й має регламентуватися у Цивільному кодексі 

України [168, с. 242], але про неї нічого не сказано у даному нормативному 

акті.  

Якщо брати до уваги мирову угоду як певний вид та форму правочину, 

то її особлива форма потребує докладного аналізу як з позицій цивільного 

права, так і цивільного процесу. Важливість сприйняття у цивільному процесі 

мирової угоди, як передбаченого цивільним правом договору, зумовлюється 
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такими позиціями фахівців. «Передбачено, що сторони можуть укласти 

мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну заяву (усну чи 

письмову). Хоча в ч. 2 ст. 175 ЦПК (за ЦПК у редакції 1963 року. – М. Т.) 

прямо не йдеться про можливість укладення мирової угоди між сторонами в 

усній формі, але з її змісту така можливість випливає. Незважаючи на те, що 

законодавство не містить однакового підходу щодо форми мирових угод, з 

практичної точки зору її умови краще викладати письмово, шляхом 

підписання обома сторонами окремого документу або шляхом складання 

кожною із сторін письмової заяви» [79]. Приблизно такої ж позиції 

дотримуються й інші фахівці: «Сторони мають право усно заявити суду про 

укладення мирової угоди, що заноситься в протокол судового засідання, або 

викласти суду прохання про укладення мирової угоди в письмовій заяві, яка 

долучається до справи» [84].  

Тобто, Лисич М. та інші фахівці підходять до мирової угоди лише з 

позиції цивільного процесу, хоча правила щодо форми правочину, встановлені 

у статтях 206, 207 ЦК, мають застосовуватися і до мирової угоди, оскільки в 

ній, йдеться про врегулювання спору та взаємні уступки щодо матеріальних 

прав та обов’язків сторін. Нині у ч. 2 ст. 207 ЦПК закріплено положення про 

те, що сторони можуть укласти мирову угоду подавши до суду – спільну 

письмову заяву. Тому важко, навіть з формальних підстав, погодитися з 

позицією даних авторів у частині, де пропонується наступна альтернатива 

«підписання обома сторонами окремого документу або шляхом складання 

кожною із сторін письмової заяви» [79].  

Гіпотетично, з урахуванням п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК, якщо розглядати 

можливість укладання мирової угоди в усній формі, ми прийдемо до того, що 

сторони буду усно формулювати суду умови мирової угоди, які одночасно 

будуть заноситися до протоколу судового засідання та фіксуватися за 

допомогою електронних засобів, але така ситуація є маловірогідною. Крім 

того, необхідним елементом договору розцінюються підписи сторін, а не текст 

або звукозапис його без їх підписів. Дійсно, сторони можуть заявити в суді про 



187 

бажання укласти мирову угоду, але складати відповідний проект вони мають 

самі або краще при допомозі кваліфікованих адвокатів. Тому вважаємо, що 

сторонам слід підписувати мирову угоду і разом з нею подавати письмову 

заяву до суду про затвердження умов мирової угоди, оскільки спільна заява 

доводитиме їх згоду на укладання і затвердження судом мирової угоди. Тобто 

узгоджені дії двох сторін доводитимуть їх спільну волю щодо врегулювання 

спору на підставі мирової угоди [142].  

У чинній редакції ч. 2 ст. 207 ЦПК встановлено, що сторони можуть 

укласти мирову угоду і повідомити про це суд, «зробивши» спільну письмову 

заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Але термін « зробивши» деякою 

мірою не співпадає із прийнятою в ЦПК термінологією. Так, у п. 3 ч. 1 ст. 43 

ЦПК однозначно встановлено, що сторони мають право «подавати заяви та 

клопотання», тому термін «зробивши» треба у ч. 2 ст. 207 ЦПК замінити на 

«подати суду спільну письмову заяву…». У статтях 182–183 ЦПК тепер 

встановлені вимоги до заяв та інших процесуальних документів, але ці 

загальні вимоги не повинні поширюватися на умови договорів і, зокрема, 

умови мирової угоди, яка має нести в собі умови врегулювання спору і 

встановлювати матеріальні права та обов’язки суб’єктів цього договору.  

Варто звернути увагу й на той аспект, що суд має належно зафіксувати 

свою позицію щодо поданої сторонами мирової угоди: затвердити або 

відмовити в її затвердженні. При цьому, слід звернути увагу на неузгодженість 

за змістом частини 3 та 4 ст. 207 ЦПК, оскільки в ч. 3 йдеться про рішення 

суду, а у ч. 4 даної норми – про ухвалу суду. Дійсно, в ст. 258 ЦПК ухвала суду 

визнається одним з видів судових рішень, але у ч. 2 ст. 258 ЦПК розкривається 

процесуальний зміст ухвали і її характерні особливості. З аналізу п. 5 ч. 1 

ст. 255 ЦПК також випливає, що коли сторони уклали мирову угоду і вона 

затверджена судом, то суд своєю ухвалою закриває провадження у справі. 

Крім того, рішення суду слід пов’язувати з вирішенням спору саме ним, а не 

сторонами за їх компромісним волевиявленням, що так само підтверджує 

необхідність фіксувати волевиявлення сторін саме ухвалою, а не рішенням 
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суду. Тому слід внести зміни у ч. 3 ст. 207 ЦПК та викласти її у такій редакції: 

«До затвердження мирової угоди суд має роз’яснити сторонам суть ухвали та 

наслідки її затвердження, строки та порядок як добровільного, так і 

примусового її виконання». 

Отже, виходячи зі змісту процесуального аспекту мирової угоди, яка 

укладається та затверджується судом при розгляді цивільної справи, то він 

зводиться до того, що мирова угода це «основний документ», який вміщує у 

собі компромісне вирішення спору сторонами, який має відповідати як нормам 

матеріального, так і процесуального права, а також для набуття ним правового 

значення має супроводжуватися письмовою заявою сторін (клопотання) про 

затвердження судом мирової угоди, яку вони уклали і в подальшому ухвалою 

суду про затвердження мирової угоди, оскільки при відмові в її затвердженні, 

такий документ втрачатиме своє правове значення. Так само, має ініціюватися 

діяльність виконавця та суду, мирова угода, сторін, відповідні заяви сторін 

виконавчого провадження (стягувача і боржника) про затвердження умов 

мирової угоди судом та які, на нашу думку, також мають викладатися 

письмово, а також викликати певні наслідки – ухвалу суду про затвердження 

мирової угоди або про відмову в її затвердженні, зупинення виконавчого 

провадження, його закінчення. Тому мирову угоду сторін не можна сприймати 

як окремий і самостійний процесуальний документ, оскільки в такому випадку 

буде втрачено його матеріальне та/або процесуальне значення, а лише 

комплексно, тобто у тісній єдності цих двох складових. Розглянемо це 

положення на наочному прикладі.  

Не дивлячись на некоректну редакцію ч. 3 ст. 207 ЦПК, вважаємо 

доцільним акцент зробити у ній на такому положенні, що «у зв’язку з 

укладенням сторонами мирової угоди суд роз’яснює сторонам наслідки такого 

рішення». Отже, факт надання відповідного роз’яснення сторонам щодо 

наслідків прийняття ними рішення про укладення мирової угоди потребує 

відповідного фіксування. Проблемним та таким, що не вирішено на 

законодавчому рівні є питання щодо форми надання сторонам таких 
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роз’яснень. На нашу думку, такі роз’яснення мають здійснюватися в усній 

формі у судовому засіданні, коли сторони подають суду мирову угоду 

(оригінал із їхніми підписами) на затвердження. Виходячи із принципу єдиної 

цивільної процесуальної форми, та з метою підтвердження того факту, що 

судом сторонам надалися роз’яснення наслідків затвердження мирової угоди, 

то в інтересах саме суду такий факт доцільно відобразити в спільній заяві 

сторін про затвердження мирової угоди, тобто вони мають зазначити, про те, 

що «суть, наслідки та порядок виконання мирової угоди, яка буде затверджена 

судом їм роз’яснені та зрозумілі», про суд має їх попередити. Даним 

положенням, на нашу думку, слід доповнити ЦПК.  

Але доки це питання не буде регламентоване на законодавчому рівні суд 

має виходити із змісту роз’яснень сторонам наслідків затвердження судом 

мирової угоди як це передбачено ч. 3 ст. 207 ЦПК.  

Дуже вважливим є питання, яке на нашу думку, може зацікавити 

сторони, але його регламентація не передбачена ЦПК, зокрема, це внесення 

змін до мирової угоди, виправлення помилок, допущених судом в змісті 

ухвали суду про затвердження мирової угоди, особливості виконання мирової 

угоди, якщо вона не виконується боржником добровільно або стягувач 

використовує її з метою завдати шкоди правам та інтересам боржника тощо. 

Тому на всі перелічені та інші питання має існувати відповідь у ЦПК.  

Хоча в судовій практиці нам не вдалося знайти випадки, коли у мировій 

угоді сторін була допущена істотна помилка, яку сторони або одна із сторін 

бажає виправити, але такий випадок є цілком можливим. Хоча вірогідність 

першої ситуації, коли обидві сторони погоджуються на внесення змін до 

мирової угоди, незначна, але вона має бути розглянута і врегульована на 

нормативному рівні.  

Якщо розглянути цю ситуацію в деталях, то вважаємо, що суд без 

істотних проблем може допустити внесення сторонами змін до мирової угоди, 

поки вона ним не затверджена, оскільки до цього спонукає спільна воля сторін 

угоди. Якщо про внесення змін до мирової угоди проситиме одна із сторін, а 
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інша заперечуватиме, то тут виникатиме спір, який розв’язувати суду як 

самостійний не доцільно. Тому слід констатувати розбіжність у позиціях 

сторін і відмовити у затвердженні мирової угоди.  

Після затвердження судом мирової угоди суд не може вносити зміни до 

резолютивної частини (ч. 4 ст. 207 ЦПК – у ній зазначаються умови угоди) 

ухвали про затвердження мирової угоди, оскільки ним буде порушена одна із 

ознак законної сили судового рішення як незмінність судового рішення, 

зокрема, і ухвали суду, яка по своїй сутті є рішенням згідно з п. 1 ч. 1 ст. 258 

ЦПК, що може бути підтверджено й ч. 1 ст. 271 ЦПК.  

Крім того, за своєю суттю вона є заключною, тобто з нею пов’язане 

завершення розгляду справи та вирішення матеріального спору по сутті, але 

самими сторонами із певними уступками щодо предмету та змісту позовних 

вимог, тобто це їх спільне волевиявленням. Виходячи із аналізу, наведеного 

вище випадку із судової практики, наголошуємо на тому, що суд не вправі 

змінювати умов мирової угоди навіть у тексті резолютивної частини своєї 

ухвали, а він наділяється лише повноваження щодо затвердження або відмови 

в затвердженні мирової угоди. Це виключне право сторін, тому слід доповнити 

ч. 7 ст. 49 ЦПК та викласти її у такій редакції: «Сторони можуть укласти 

мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу. Внести зміни до умов 

мирової угоди сторони можуть лише до її затвердження судом». Якщо ж вони 

це не зробили, а умови потребують уточнення, то вони можуть, на нашу думку, 

такі розбіжності згідно п. 11 ч. 1 ст. 353 ЦПК усунути шляхом оскарження 

ухвали про затвердження мирової угоди. 

Якщо ж матиме місце випадок, коли ухвала суду про затвердження 

мирової угоди буде відрізнятися від умов мирової угоди. В такому випадку, на 

наш думку, слід виходити з того, що це очевидна помилка суду та 

застосовувати правило про виправлення описок і арифметичних помилок в 

рішенні суду (ст. 269 ЦПК). Дійсно, у даній нормі ЦПК передбачена 

спеціальна процедура саме виправлення описок та арифметичних помилок у 

судовому рішенні, але ухвала суду про затвердження мирової угоди є судовим 
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рішенням згідно п. 1 ч. 1 ст. 258 ЦПК, тобто, за аналогією, має властивості 

судового рішення.  

Отже, в силу специфіки ухвали суду про затвердження мирової угоди, 

на нашу думку , доцільно застосовувати правила, які властиві для судових 

рішень, а саме:  

- виправлення описок та арифметичних помилок в ухвалі суду, якщо 

вона відрізняється від мирової угоди, що затверджена судом (аналогія зі 

ст. 269 ЦПК); 

- додатковою ухвалою суду, не змінюючи змісту резолютивної 

частини ухвали суду про затвердження мирової угоди, може бути вирішено 

питання про судові витрати (аналогія зі ст. 270 ЦПК); 

- роз’яснення ухвали суду про затвердження мирової угоди 

(аналогія зі ст. 271 ЦПК).  

При цьому, вважаємо доцільним ввести в обіг ЦПК таке поняття як 

«мирова ухвала», що дасть можливість відрізняти ухвали про затвердження 

мирової угоди від інших увал, а також тим самим визначити та 

регламентувати, на законодавчому рівні, специфіку застосування певних 

правил, що стосується саме судових рішень як заключного акту вирішення 

судом справи по сутті (рішення суду).  

Водночас, автор вважає доцільним уточнити деякі положення ст. 270 

ЦПК. Так, важко погодитися з ч. 1 ст. 270 ЦПК, де передбачається можливість 

для суду з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення. По-перше, це 

положення суперечить принципу змагальності і важко встановити, які 

обставини змушують суд переглянути власне рішення. По-друге, в частинах 2 

та 3 даної норми строк внесення доповнень рахується і встановлюється з 

моменту подачі заяви про ухвалення додаткового рішення. З цього положення 

випливає відсутність обмежень по строках для суду ухвалювати додаткове 

рішення, що неправильно по своїй суті. При цьому, суд може навіть не 

повідомляти сторони про розгляд справи та визначення додаткових вимог 

тощо. Таке положення може на практиці призвести до зловживань з боку суду, 
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коли буде достатньо замінити позовну заяву і після судового розгляду та 

ухваленого рішення винести додаткове рішення в інтересах позивача.  

Протиріччя в цій ситуації очевидне, оскільки сторони сприйняли 

рішення суду в тому змісті, як воно було викладено і відсутність заяви про 

доповнення рішення або апеляційної скарги на його зміст свідчить про їх згоду 

зі змістом рішення і відсутність у них бажання вносити до його змісту 

доповнення.  

Порівнюючи в цьому зв’язку діяльність суду і нотаріусів ми прийдемо 

до висновку, що нотаріус не повинен за власною ініціативою особисто вносити 

зміни чи доповнення до змісту правочину, тобто без згоди на це сторін, навіть 

у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 51 Закону України «Про нотаріат», згідно 

якого, якщо нотаріус становить, що він допустив помилку при вчиненні 

нотаріальної дії та хоче її виправити він зобов’язаний повідомити про це 

сторони (осіб) стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів 

щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства.  

Кардинальна відмінність мирової угоди від усіх інших договорів полягає 

в тому, що сторони первісно налаштовані судитися і у зв’язку з цим позивач 

подав позовну заяву. Тобто сторони з самого початку мають протилежні 

інтереси в результатах розгляду справи, тому варто брати до уваги, що 

укладення мирових угод у справах окремого провадження є неприпустимим 

(ч. 5 ст. 294 ЦПК).  

Отже, з проведеного аналізу і порівняння діяльності нотаріусів та судів 

можна зробити висновок про особливу нотаріальну і судову форму 

посвідчення і затвердження договорів, які хоча й мають кардинальні 

відмінності від простої письмової форми договорів і тим більше усної, але 

подібні в питаннях їх правових гарантій – дотримання вимог законності та волі 

сторін. При затвердженні судом мирової угоди має місце цілий комплекс 

процесуальних документів, які «супроводжують» і є обов’язковими для 

визнання угоди законною, зокрема, ухвала суду про її затвердження і закриття 

провадження в справі.  
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3.3 Аналіз змісту мирових угод згідно судової практики 

 

Окремі фахівці бачать межі мирової угоди лише щодо таких питань: 

«Мирова угода – це угода між боржником і кредиторами про відстрочку та/або 

розстрочку, а також прощення боргів боржника» [4]. Дійсно, такі питання 

можуть увійти до змісту мирової угоди, але вважаємо, що зміст мирової угоди 

та варіанти врегулювання спору значно ширші, ніж відстрочка та/або 

розстрочка, а також прощення боргів.  

Для формування об’єктивного змісту мирової угоди в матеріальному і 

процесуальному контексті потрібно проаналізувати вимоги позивача та 

позицію відповідача, що варто робити на підставі пред’явлених позовних 

вимог та заперечень проти них. Шляхом співставлення позовних вимог 

позивача та заперечень відповідача можна дійти висновку щодо можливості 

укладання мирової угоди і її змісту.  

Матеріальні вимоги позивача мають викладатися в позовній заяві 

відповідно до статей 175, 176 ЦПК, а саме згідно ч. 3 ст. 175 ЦПК: 

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; 

обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, 

передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав 

та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити 

у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог 

щодо кожного з них; 

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які 

позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи. 

Отже, умови мирової угоди мають формуватися з урахуванням вимог 

позивача і заперечень відповідача проти пред’явленого позову.  

Характерно, що матеріальні правовідносини за договором у цивільно-

правових відносинах підпорядковуються принципу свободи договору, а от до 
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мирової угоди у цивільному та виконавчому процесі висуваються як 

матеріальні вимоги, так і процесуальні. Тому у мировій угоді має 

відображатися принцип свободи договору та, одночасно, дотримуватися 

закладені у ч. 5 ст. 207 ЦПК обмеження щодо:  

- неможливості виходу за межі предмета спору, щоб умови мирової 

угоди не порушували прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб (ч. 7 

ст. 49, ст. 207 ЦПК); 

- відсутності суперечності між умовами мирової угоди і вимогами 

закону: 

- не порушення прав чи охоронюваних законом інтересів інших осіб;  

- виконуваність умов мирової угоди; 

- відсутність суперечності у діях представника щодо інтересів особи, яку 

він представляє. 

Цілком очевидно, що наведені законодавчі положення деякою мірою 

важко сприйняти в конкретних матеріально-процесуальних правовідносинах 

та при їх застосуванні в практичних ситуаціях. Для правильного сприйняття 

межі допустимих умов мирової угоди необхідно керуватися не стільки ст. 627 

ЦК, яка має назву «Свобода договору», скільки абз. 2 ч. 3 ст. 6 ЦК, де 

закладено співвідношення між вимогами закону та допустимими межами 

відступу від положень актів цивільного законодавства. «законодавець 

обмежує право сторін договору відступити від положень актів цивільного 

законодавства трьома випадками, коли: 1) це прямо заборонено таким актом; 

2) обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства 

випливає із їх змісту; 3)  обов’язковість для сторін положень актів цивільного 

законодавства випливає із самої суті відносин між сторонами (наприклад, в 

договорі купівлі-продажу автомобіля не можна обмежувати користування цим 

транспортом певним місцем керуванням ним). При цьому актуальності 

набуває норма, за якою обов’язковість положень актів цивільного 

законодавства може випливати із їх змісту. Це положення ЦК України слід 

розглядати так, що сторони не можуть відступити від (відсутність у сторін 
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права відступити від) змісту актів законодавства, якщо законодавець вказує на 

обов'язок діяти відповідно до цього акту (наприклад, встановлювати умови 

публічного договору. однакові для всіх споживачів відповідно до ст. 633 ЦК 

України) [81]. При цьому, Р. А. Майданник далі робить посилання на 

презумпцію правомірності правочину, відповідно до якого зазначає про його 

правомірність і дійсність, поки судом не визнано протилежне, або такий 

правочин є нікчемним, якщо про його нікчемність прямо зазначається в законі. 

З такою позицію можна погодитися і на її основі варто встановити, що 

при відмові суду в затвердженні мирової угоди суд має надати обґрунтування 

незаконності умов мирової угоди.  

У зв’язку з наведеним, неоднозначними можна визнати позиції вчених 

щодо умов примирення. Так, окремі автори дійшли до такого висновку: «Для 

ліквідації прогалин та неточностей правового регулювання інституту мирової 

угоди ми пропонуємо: 1. Доповнити ГПК України нормою, яка передбачатиме 

перелік справ, у яких укладення мирової угоди буде неможливим у зв’язку зі 

специфікою предмету спору» [190, с. 71]. На нашу думку, обмеження права 

сторін на укладання мирової угоди не за суб’єктним складом, а за предметом 

спору є нераціональним, і деякою мірою навіть протиправним. Так, будь-який 

предмет спору може бути вирішений судом з урахуванням його юрисдикції і 

суд може встановити подальшу долю прав та обов’язків сторін. Дійсно, в 

справах окремого провадження передбачається не затверджувати мирової 

угоди, але таке положення ЦПК диктується концепцією про відсутність спору 

про право в цій категорії справ (ч. 6 ст. 294 ЦПК) і складними процесуальними 

питаннями розгляду таких справ. Наприклад, як можна укладати мирову угоду 

з особою, дієздатність якої поставлена під сумнів, тобто тією, яка визнається 

недієздатною судом. Тому неможливість укладання мирової угоди в такій 

справі обумовлена невизначеним статусом однієї із сторін можливої угоди. 

Так само, коли йдеться про безвісну відсутність особи, то з такою особою 

укласти мирову угоду з об’єктивних причин неможливо. Водночас, вважаємо 

складним питання про укладання мирової угоди з особою про примусову 
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госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.  

Однак, існує й загальне правило, однозначно закріплене у ст. 124 

Конституції України, а саме: «Юрисдикція судів поширюється на будь-який 

юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених 

законом випадках суди розглядають також інші справи». Дійсно, у 

законодавстві існують певні обмеження щодо суб’єктного складу осіб, які не 

вправі укладати мирові угоди, але це обумовлюється їх правовим статусом. 

Мирова ж угода відрізняється від рішення суду лише тим положенням, що 

сторони, фактично, «випереджають» ухвалення рішення суду і визначають, на 

які поступки вони готові піти, щоб врегулювати спір між ними, не 

розглядаючи справу по суті. Тому, виходячи із, запропонованого В. С. Шапіро 

та В. І. Сердюк, висновку щодо застосування обмеження сторін укладати 

мирові угоди по певних категоріях справ слід і суд обмежувати в 

повноваженнях вирішувати спори щодо певних спірних питань, а такі 

обмеження суперечать статусу суду у правовій державі. Хоча така позиція 

мала б визначати наперед виключні повноваження судів на вирішення певних 

спорів між сторонами у «примусовому порядку» і позбавляла б можливості 

сторін укладати мирові угоди по певних категоріях справ.  

Інша річ, коли йтиметься про мирові угоди у виконавчому провадженні, 

то специфіка певних рішень дозволяє встановити, що не по всіх питаннях 

можлива мирова угода між стягувачем та боржником і суд має враховувати 

матеріали цивільної справи. Наприклад, виходячи зі специфіки питань про 

відібрання дитини можна визнати, що рішення суду не може змінюватися 

домовленістю стягувача та боржника через правовий сенс в таких рішеннях – 

максимальне врахування інтересів дитини. Припустимо, що за рішенням суду 

дитина має бути передана на виховання батьку в силу того, що мати дитини 

зловживає алкогольними напоями і не приділяє їй уваги, не виховує її. Навіть 

в тому випадку, коли батько пробачає таку поведінку матері, повірить їй на 

слово про зміну її поведінки і вони укладуть мирову угоду, що батько 

відмовляється брати дитину на виховання, на нашу думку, виходячи з підстав 
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звернення до суду – дитині були створені негативні умови для проживання і 

розвитку, а також вона була позбавлена виховання, суд не може визнати таку 

мирову угоду і залишити дитину з матір’ю. Інакше, ухвала суду про 

затвердження мирової угоди не буде відповідати змісту мирової угоди, а, 

головне, інтересам дитини. Тобто суд має враховувати мотивувальну частину 

ухвали і забезпечити, насамперед, інтереси дитини.  

Знайти вихід з такої ситуації на стадії примусового виконання рішення 

складно, але цілком можливо. Так, згідно ч. 2 ст. 64 Закону України «Про 

виконавче провадження» за необхідності державний виконавець може 

звернутися до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове 

влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. При цьому, в цій 

нормі не конкретизовані умови «необхідності», тому положення цієї норми 

можуть використовуватися і до випадків, коли стягувач відмовляється брати 

дитину на виховання. Отже, в цих умовах, на нашу думку, мати дитини має 

підтвердити реалізацію своєї обіцянки в часі – не зловживати алкогольними 

напоями протягом певного строку і лише при відсутності загрози життю і 

здоров’ю дитини вона може бути їй повернена.  

Можна погодитися з деякими авторами, які зазначають: «Будь-яка 

помилка при укладенні мирової угоди може вам дорого обійтися: якщо 

доведеться звертатися до суду з окремим позовом, то неминучі судові витрати 

(тепер уже повторні), і знову-таки трата часу! Не виключено, що до моменту 

прийняття судом рішення, у відповідача коштів для його виконання вже не 

буде» [189]. Дійсно, ціну слова в договорах важко переоцінити і мирова угода 

сторін не є винятком із загального правила.  

Коли йдеться про виконуваність договорів, то варто відзначити, що це 

поняття багатовекторне і в цивільному праві малодосліджене, а також 

нерегламентоване нормами ЦК і це цілком зрозуміло. Для його широкого 

сприйняття і застосування візьмемо для прикладу ситуацію, в якій боржник, 

припустимо, за сімома виконавчими листами сімом стягувачам за договорами 

заборгував істотні кошти та запропонував одному зі стягувачів мирову угоду. 
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Здається, що у цій ситуації порадити такому стягувачу укладати мирову угоду 

з таким контрагентом не варто, оскільки вірогідність її виконання з боку 

боржника дуже низька.  

Дійсно, сторони можуть вирішувати спори і домовлятися щодо 

компромісних варіантів виходу з тієї чи іншої правової ситуації, але вони 

стають заручниками подальшого виконання встановлених обов’язків 

зобов’язаною стороною. Наприклад, правомочна особа погоджується на 

виконання зобов’язання частинами або з відстрочкою виконання і нові умови 

викладаються письмово. Отже, така особа потрапляє в гірші умови і без будь-

яких гарантій їх виконання в силу того, що виконання все одно залежатиме від 

волі контрагента.  

На нашу думку, мирову угоду слід складати кваліфіковано та застерігати 

випадки невиконання умов нового договору встановленням додаткових 

засобів забезпечення виконання зобов’язань, негативні наслідки яких 

стимулюватимуть боржника до активних дій. Так, у розглядуваній раніше 

ситуації, коли боржник запропонує забезпечити виконання зобов’язання 

заставою, вірогідність виконання значно зростає.  

Загалом, передбачений у п. 1 ч. 5 ст. 207 ЦПК термін 

«невиконуваними», потребує тлумачення на предмет його матеріального чи/та 

процесуального значення та застосування. Тобто його можна сприймати як 

неможливість виконання умов укладеної мирової угоди добровільно в межах 

матеріального права. Або питання може стосуватися примусового виконання 

ухвали суду виконавцями, якщо боржник не погодиться виконати її 

добровільно. Тому, передбачений у п. 1 ч. 5 ст. 207 ЦПК, термін 

«невиконуваними» потребує розширеного розкриття і узгодження з 

положеннями цивільного права. Однак, в останньому випадку здається 

нераціональним відмовляти у затвердженні мирової угоди, а, на нашу думку, 

потрібно вдосконалити умови мирової угоди і способи її виконання. Інша річ, 

коли умови мирової угоди будуть визнані судом такими, що суперечать 

закону, тоді відмова у затвердженні мирової угоди буде правомірною, якщо 
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сторони знов таки не знайдуть способів законного врегулювання спору [142]. 

Проаналізуємо практику Європейського суду з прав людини на предмет 

формального дружнього врегулювання спору. Так, характерною здається 

справа ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» проти України, де сторони на підставі 

різних, а не спільної заяви продемонстрували суду свою згоду на дружнє 

врегулювання спору. З одного боку до Європейського суду надійшла заява від 

Уряду України про добровільне виконання зобов’язань, оскільки держава 

виступала в цій справі як «відповідач», а потім до цього ж Суду надійшла заява 

від ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» про згоду з умовами мирової угоди і 

завершення між ними спору на підставі «мирової угоди» [37]. Отже, виходячи 

з положення ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» [104], де констатується, що суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело 

права, українські суди вправі приймати окремі заяви від сторін справи про 

укладання мирової угоди і на їх підставі встановлювати дружне врегулювання 

спору шляхом укладання мирової угоди і в цьому випадку можна посилатися 

на справу ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» проти України.  

Але тут заслуговує на увагу й сам зміст листа від Уряду України, де лише 

констатується наступне виконання зобов’язань, а інформація про рівень 

виконання рішень українських судів у Європейського суду з прав людини 

негативна і не зважаючи на це було визнано «мирову угоду» і її затверджено.  

Тому вважаємо, що відповідну практику Європейського суду з прав 

людини слід широко сприймати та відповідно застосовувати в контексті 

мирного врегулювання спору. Із процесуальних документів, якими 

обмінювалися сторони, можна встановити, що відповідач частково визнає 

позов, зокрема, в певній сумі заявленої претензії позивача і у разі згоди 

останнього з визнаною відповідачем сумою, можна встановити акцепт 

заявленої пропозиції. В такій ситуації потрібно буде встановити лише способи 

і порядок виконання зобов’язання, що буває легше зробити, ніж досягти 

компромісу по сумі відшкодування.  
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Крім того, цікавим аспектом розглянутого дружнього врегулювання є те 

положення, що Європейському суду з прав людини була надана копія, а не 

оригінал декларації про дружнє врегулювання спору і Суд прийняв такий 

доказ, що можна сприймати з декількох позицій: 

- рішення Європейського суду з прав людини, фактично, примусово не 

виконується [178], що підтверджується Законом України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [104], а 

воно виконується державою тільки добровільно; 

- визнання заявником перед Європейським судом з прав людини умов 

декларації є достатнім доказом того, що спір вичерпано.  

Тому вважаємо, що обмін процесуальними документами між сторонами 

варто ґрунтовно аналізувати та шукати шляхи примирення сторін, а спільну 

заяву сторін про укладання мирової угоди розглядати лише як один з 

можливих варіантів врегулювання спору, але не безальтернативний. Така 

позиція ґрунтується на положеннях цивільного права, де визначальними для 

укладення договору розцінюються оферта та акцепт, що дозволить 

врегульовувати спірні відносини виконанням зобов’язання в момент 

підписання мирової угоди і лише повідомити суд про врегулювання спору, 

коли не потрібно в ухвалі фіксувати перехід права власності на речі, що 

потребують державної реєстрації.  

Проаналізуємо й практику українських судів щодо змісту мирової угоди. 

Характерними рисами рішень і, зокрема, ухвал українських судів про 

затвердження мирової угоди є те, що в змісті таких процесуальних документів 

наводиться цілий ряд витягів із законодавства, що робить їх зовні ніби 

законними, але умови законодавства, які правильні за своєю суттю і 

процитовані у цих ухвалах, ніякого відношення до розглядуваних судом 

правовідносин не мають. Для підтвердження цього авторського висновку 

наведемо цитату з ухвали Криворізького районного суду Дніпропетровської 

області від 22 березня 2017 року, де: «Судом встановлено, що зазначена 

мирова угода її зміст не відповідає вимогам цивільного законодавства, крім 
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того, враховуючи предмет та підстави позову умови мирової угоди суперечать 

закону, а тому у суду відсутні правові підстави для визнання і затвердження 

мирової угоди» [152].  

Навіть поверхневий аналіз інших положень даної ухвали доводить, що: 

- в її змісті відсутні будь-які посилання на норми ЦК, а згадуються 

лише норми статей 31, 175, 208–210 ЦПК. Отже, відсутність конкретних норм 

цивільного законодавства робить таку ухвалу необґрунтованою та, відповідно, 

незаконною. В ухвалі Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської 

області від 16 травня 2017 року так само констатується «…зазначена мирова 

угода її зміст не відповідає вимогам цивільного законодавства…» [151], але не 

наведено жодної норми ЦК і таких ухвал доволі багато; 

- частина положення Ухвали «предмет та підстави позову умови 

мирової угоди суперечать закону» не дають можливості правильно сприймати 

застосовані терміни. Виходить, що предмет та підстави позову суперечать 

закону, але таке положення не відповідає змісту вимог позивача. Зокрема, у 

разі не відповідності предмету та підстав позову закону така заява не повинна 

була прийматися і на їх підставі відкриватися провадження в справі.  

Цікавою для аналізу є й частина ухвали Дніпропетровського районного 

суду Дніпропетровської області від 16 травня 2017 року, де констатується: 

«Мирова угода укладається з урахуванням загальних правил вчинення 

правочинів у письмовій формі. В мировій угоді доцільно зазначити 

найменування документа «Мирова угода», місце та дата її укладення, 

найменування та місце знаходження сторін, їх представників, цивільну справу, 

за якою укладається мирова угода. При цьому, з метою належного її 

виконання, зважаючи на те, що умови мирової угоди затверджуються судом, в 

такому документі повинні бути викладені конкретні умови мирової угоди, 

точний розмір грошових сум, що повинні бути виплачені за мировою угодою, 

строки виконання зобов’язань, підписи сторін» [151]. Але наведена цитата 

абстрактна, оскільки вона не має зв’язку з недоліками, які виявив суд у наданій 

йому мировій угоді, а судом висловлюються загальні «побажання» щодо 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1791/ed_2017_02_09/pravo1/T041618.html?pravo=1#1791
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1947/ed_2017_02_09/pravo1/T041618.html?pravo=1#1947
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змісту взагалі мирових угод, але не щодо даної мирової угоди.  

Хоча дане положення можна сприймати і під іншим кутом зору. Виникає 

питання, а як має діяти суд, у разі, коли він встановить формальні недоліки 

мирової угоди: відмовити в її затвердженні чи надати строк для усунення 

таких недоліків?  

На нашу думку, у разі виявлення судом формальних недоліків в змісті 

мирової угоди, слід надавати сторонам та (або) представникам строк для їх 

усунення, а не відмовляти в її затвердженні.  

Даний висновок ґрунтується на аналогії з ч. 2 ст. 410 ЦПК, де 

встановлено, що не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення 

з одних лише формальних міркувань. Отже, виходить, що суддям, які мають 

відповідну кваліфікацію, дозволяється робити не тільки формальні помилки, а 

й описки та арифметичні помилки (ст. 269 ЦПК), а пересічним громадянам та 

адвокатам – ні?  

Існує ще один аргумент на користь наведеної авторської гіпотези. Так, у 

частинах 1 та 2 ст. 185 ЦПК встановлено, що у разі виявлення недоліків 

позовної заяви зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх 

усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про 

залишення позовної заяви без руху. Тому аналогічне положення, на нашу 

думку, може застосовуватися й до мирових угод.  

Отже, наведене положення зумовлює необхідність поділу недоліків 

мирових угод на: недоліки мирової угоди, які можуть бути усунені зокрема, це 

формальні недоліки, описки та арифметичні помилки; недоліки, які не можуть 

бути усунені, тобто, якщо умови мирової угоди суперечать закону. 

При цьому, в чинній редакції ЦПК та Законі України «Про виконавче 

провадження» не існує обмежень щодо повторного подання мирової угоди 

сторін на затвердження суду, коли виявлені судом недоліки мирової угоди 

були усунені. Тому в ухвалі суду може і не надаватися строк для усунення 

недоліків мирової угоди, а самі сторони за допомогою адвокатів можуть 

усунути недоліки і подати мирову угоду на затвердження суду повторно.  
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Досить дивно виглядає положення закону про можливість оскарження 

ухвали про затвердження мирової угоди окремо від рішення суду (п. 11 ч. 1 

ст. 353 ЦПК), оскільки рішення при затвердженні мирової угоди не 

ухвалюється. На, нашу думку, п. 11 ч. 1 ст. 353 ЦПК слід викласти у такій 

редакції «про відмову у затвердженні мирової угоди», тоді зрозуміло, що якщо 

суд відмовить у затвердженні мирової угоди він повинен згідно ч. 5 ст. 207 

ЦПК продовжити розгляд справі по суті і після цього ухвалити рішення, тому 

ухвала про відмову у затвердженні мирової угоди може бути оскаржена 

окремо від рішення суду. Тобто, ухвала про затвердження мирової угоди, на 

нашу думку, має зайняти особливе місце в ЦПК, оскільки вона є 

альтернативою судовому рішенню і визначає спільне волевиявлення обох 

сторін спору, яке лише перевіряється і затверджується судом.  

Припустимо, суд не визнав і не затвердив мирову угоду сторін, але така 

позиція суду стає альтернативною щодо волевиявлення сторін, що ж тоді має 

відображатися в рішенні суду, якщо інших учасників справи не має? В такій 

ситуації суд, фактично, ухвалює рішення, яке не влаштує обидві сторони. 

Вважаємо, що у разі не затвердження мирової угоди сторони мають право на 

оскарження ухвали суду про відмову у затвердженні мирової угоди не 

очікуючи остаточного рішення суду, яке їх не влаштує.  

Потенційною може бути ситуація, коли до мирової угоди приєднаються 

й треті особи, але суд ставитиме таку мирову угоду під сумнів, тому відмовить 

у її затвердженні. Вважаємо, що вихід у такій ситуації лежить в площині 

розв’язання нового спору, де однією із «сторін» стає суд, а з іншої – обидві 

сторони з протилежною позицією. Тому розв’язання такого спору можливе 

лише вищою інстанцією, а не шляхом продовження розгляду справи. 

Альтернативний варіант – це відвід судді.  

В юридичній літературі можна помітити й інший привід для дискусії 

щодо змісту мирової угоди. Як зазначають окремі науковці: «… мирова угода 

не може вирішувати питання про права і обов’язки сторін, які можуть 

виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов’язків інших 
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юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть 

таку участь, але не є учасниками мирової угоди» [190, с. 71]. З такою позицією 

погодитися не можна, оскільки мирова угода може стосуватися не тільки 

випадків, коли кредитор при підписанні мирової угоди одразу отримує 

задоволення всіх своїх вимог і таким чином його претензії до боржника 

припиняються. В той же час, в такій угоді має співпадати вартість майна 

боржника і претензій кредитора або останній в момент підписання 

відповідного договору мусить компенсувати різницю боржнику. Такі випадки 

скоріше виняток із правила, ніж реальні мирові угоди. Як правило, мирові 

угоди виходять за межі предмету спору (ч. 1 ст. 207 ЦПК) і стосуються нових 

компромісних відносин між стягувачем і боржником на майбутнє.  

Так, Вищий господарський суд України у п. 3.19 постанови «Про деякі 

питання практики застосування Господарського процесуального кодексу 

України судами першої інстанції» [106] зазначив, що господарський суд не 

повинен затверджувати мирову угоду, якщо вона не відповідає закону, або за 

своїм змістом вона є такою, що не може бути виконана у відповідності з її 

умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору чи може призвести 

до виникнення нового спору. Тобто в цій Постанові йдеться про дію мирової 

угоди у майбутньому, а саме: «…за своїм змістом вона є такою, що не може 

бути виконана у відповідності з її умовами». Про це свідчить й інше 

положення із позиції Постанови: «може призвести до виникнення нового 

спору», тобто дія мирової угоди розглядається не тільки на момент її визнання 

судом, а й на перспективу.  

Фахівці, які аналізували судову практику, вказують на такі характерні 

риси змісту ухвали, якою затверджується мирова угода: «Ухвала суду про 

затвердження мирової угоди як виконавчий документ повинна відповідати 

загальним вимогам, викладеним у статті 86 Господарського процесуального 

кодексу України та статті 19 Закону», при цьому роблять посилання на 

постанову Верховного Суду України від 16 травня 2006 року у справі 

№ 30/404 [189]. У разі невідповідності ухвали суду про затвердження мирової 
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угоди І. Черпак пропонує: «У таких випадках, як уже вказувалося, шлях 

позивача лежить знову в господарський суд – тепер уже з позовом про 

спонукання до виконання мирової угоди. Як свідчить практика, господарські 

суди розглядають досить велике число таких позовів (див., наприклад, 

рішення Господарського суду м. Києва № 23/460, № 4/372 та ін.) [189]. 

З цією позицією можна погодитися, що «розуміння мирової угоди як 

договору в цивільно-правовому сенсі тягне за собою можливість звернення до 

суду з позовом про тлумачення змісту угоди (ст. 213 ЦК України), і інші, 

далеко не завжди бажані для позивача, наслідки». Але тут важливим аспектом 

має стати не розуміння, а зміст мирової ухвали суду. Ми заперечуємо 

можливість звернення до суду з позовом про спонукання до виконання 

мирової угоди, оскільки такий спосіб захисту прав не передбачений 

законодавством і не відповідає правовій логіці. Так, у разі невиконання будь-

якого договору однією із сторін слід констатувати правопорушення, тому інша 

сторона договору може вимагати від суду захистити порушене право, 

припинити правопорушення і відновити її права.  

Важко у цьому зв’язку сприймати в процесуальному контексті й 

положення ст. 208 ЦПК, оскільки в цій нормі має місце брак законотворчої 

техніки. Так, цілком очевидно, що виконання мирової угоди здійснюється 

особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Але у 

ч. 2 ст. 208 ЦПК, на нашу думку, має міститися інформація про те, як же може 

примусово виконуватися мирова угода сторін, коли одна із сторін добровільно 

її не виконує. Тому вважаємо не коректною редакцію ч. 2 ст. 208 ЦПК, 

оскільки для суддів визначальним нормативним актом має бути ЦПК, а не 

Закон України «Про виконавче провадження» [103]. Тому вимоги до ухвали 

суду про затвердження умов мирової угоди, які передбачені у ЦПК мають бути 

узгодженні із Законом України «Про виконавче провадження». Тому не 

потрібно буде зазначати, що ухвала про затвердження мирової угоди є 

виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого 

документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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Так, на нашу думку, принижуються повноваження суду і нівелюється 

загальнообов’язковість його рішень, оскільки ухвала про затвердження 

мирової угоди є також судовим рішенням згідно п. 1 ч. 1 ст. 258 ЦПК.  

Дійсно, проблемність останнього питання полягає в тому, що мирова 

угода, на відміну від судового рішення, має передбачати виконання 

зобов’язаною особою певних обов’язків у строки, які встановлені у ній. Для 

того, щоб ухвала суду про затвердження умов мирової угоди набула статусу 

виконавчого документу у наявності мають бути дві умови: 

- строк для добровільного виконання умов мирової угоди минув; 

- у встановлений строк зобов’язання добровільно не було виконане.  

Ці дві умови мають бути закріплені в умовах мирової угоди та існувати 

одночасно. Крім того, слід констатувати, що вони повинні виконуватися у 

безспірному порядку, щоб кредитор без зайвих проблем міг вимагати від 

боржника примусового виконання його матеріальних зобов’язань згідно умов 

мирової угоди. Наприклад, у мировій угоді можна встановити обов’язок 

боржника перерахувати певну суму коштів на рахунок кредитора до певної 

дати. Факт добровільного невиконання зобов’язання боржником може 

підтверджуватися безспірним доказом, зокрема, довідкою з банку про 

відсутність перерахування коштів боржником.  

Тому вважаємо, що суд може видати виконавчий лист на підставі ухвали 

суду про затвердження мирової угоди, якщо на підтвердження факту 

добровільного невиконання боржником зобов’язання, кредитор дасть суду 

безспірні докази правопорушення з боку боржника. Така процедура нагадує 

виконавчий напис нотаріуса і дозволить застерегти можливі випадки 

зловживань з боку кредитора, хоча й деякою мірою ускладнить захист його 

прав. 

Очевидно, що на практиці можуть використовуватися й механізми з 

нотаріальної практики, коли виконання зобов’язань боржником (відповідачем) 

здійснюватиметься безпосередньо перед затвердженням судом мирової угоди, 

де буде констатоване компромісне вирішення спору між сторонами. Тоді 



207 

мирова угода взагалі не буде розцінюватися як виконавчий документ, а лише 

підтверджуватиме законність врегулювання спору між сторонами та 

фіксуватиме відновлення прав позивача та виконання обов’язків відповідача, 

наприклад, шляхом передачі права власності на річ від боржника до стягувача 

тощо.  

Окремі автори зазначають: «Головна умова – мирова угода має 

безпосередньо стосуватися предмета спору. Наприклад, у справі про 

відшкодування шкоди сторони можуть домовитися про виплату матеріальної 

компенсації винною стороною, в той час як від своїх домагань з 

відшкодування моральної шкоди позивач відмовляється. Інший приклад – у 

справі про поділ спільно нажитого майна подружжя вони можуть домовитися 

про продаж такого майна з подальшою виплатою кожному половини доходу 

від такого продажу» [32]. Як бачимо, інші фахівці бачать в мировій угоді суто 

матеріально-правовий зміст і такі угоди важко буде виконувати в 

примусовому порядку через те, що в них закладається добровільний характер 

виконання і не передбачаються умови забезпечення виконання угоди, а також 

примусовий механізм її виконання.  

Більше того, така позиція фахівців призводитиме до тривалих, емоційно 

складних і коштовних судових розглядів. Так, у сучасному цивільному 

судочинстві домінує практика роз’єднання позовних вимог, що дозволяє 

збільшувати кількість розглянутих судом справ і спростити складні відносини 

між сторонами спору. Однак, перетворюючи складні відносини в спрощені 

обмежується можливість комплексного вирішення всіх спірних питань між 

сторонами. Тому важко погодитися з положенням ч. 8 ст. 166 ЦПК, де 

передбачається: «Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи 

вправі до початку розгляду справи по суті роз’єднати позовні вимоги, 

виділивши одну або декілька об’єднаних вимог в самостійне провадження, 

якщо це сприятиме виконанню завдання цивільного судочинства».  

Роз’єднання взаємопов’язаних між собою правовідносин, які 

випливають з одних правовідносин – це має бути виняток із загального 
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правила, а не саме правило. Такий процесуальний захід призводитиме до того, 

що сторони повинні будуть дублювати одні й ті самі докази, будуть витрачати 

значно більше часу, коштів на правову допомогу. Крім того, вони будуть 

позбавлені можливості комплексно вирішувати складні правовідносини.  

Коли ж про роз’єднання позовних вимог проситиме сторона з 

протилежними інтересами, то вона ставитиме позивача в більш складну 

процесуальну ситуацію, що можна розцінювати і як зловживання правом.  

Отже, вважаємо раціональним зміст мирової угоди розглядати 

багатопланово і з урахуванням процесуальних особливостей розгляду справи, 

а також можливого наступного примусового виконання ухвали суду про 

затвердження умов мирової угоди.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

Узагальнений висновок з проведеного аналізу процесуальних аспектів 

застосування мирової угоди зводиться до того, що у сучасному цивільному і 

виконавчому процесі залишається доволі багато проблемних питань, які не 

знайшли своєї відповіді при запровадженні нової редакції ЦПК і вони будуть 

негативно впливати на захист прав осіб, які намагатимуться врегульовувати 

спори за участі судді на підставі мирової угоди, а також у разі запровадження 

медіації. Так, результативна медіація, що матиме місце після звернення осіб 

до суду та навіть в виконавчому провадженні, на наш погляд, має 

завершуватися мировою угодою, яка має затверджуватися судом. Тому 

випадки незатвердження судом мирової угоди мають бути мінімізовані, а суди 

мають сприяти такому способу врегулювання спору і надавати строк для 

усунення формальних помилок в мирових угодах. 

1. Встановлено, що у Цивільному процесуальному кодексі 

України (надалі – ЦПК) не тільки розкривається питання можливості 

примирення сторін, а й регламентується процедура врегулювання спору за 

участі судді. Щодо Закону України «Про виконавче провадження», то інститут 
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примирення сторін у ньому не регламентований, хоча із його аналізу можна 

зробити висновок про те, що у ньому тричі застосовується термін «мирова 

угода», але без розкриття змісту цього поняття і регламентації процедури її 

укладення, подання виконавцеві та передачі останнім мирової угоди на 

затвердження суду, як це передбачено у ст. 434 ЦПК. Двічі згадується цей 

термін у розділі XIII Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 

виконавче провадження», але в контексті внесення змін до ЦПК.  

Отже, між цими двома нормативними актами відсутній логічний зв’язок, 

який доцільно сформулювати та закріпити у Законі України «Про виконавче 

провадження» відповідну норму, яка б регламентувала процедуру укладення 

сторонами виконавчого провадження мирової угоди і передачі її виконавцем 

на затвердження суду. 

2. Запропоновано доповнити Закон України «Про виконавче 

провадження» статтею, яка б регламентувала процедуру укладення мирової 

угоди та викласти її у такій редакції: 

«Стаття. Мирова угода в виконавчому провадженні». 

1. Сторонами виконавчого провадження може бути укладена 

мирова угода з метою врегулювання виконання боржником вимог 

виконавчого документу, який виданий судом чи іншим органом ( посадовою 

особою) на підставі поступок стягувача. 

2. Сторони викладають письмово умови мирової угоди у 

окремому процесуальному акті та із письмовою спільною заявою подають її 

виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає мирову угоду на 

затвердження суду, який видав виконавчий документ. 

3. Якщо мирова угода укладається на підставі виконавчого 

документу, який виданий іншим органом (посадовою особою), то виконавець 

повинен передати її на затвердження до суду за місцем примусового 

виконання рішення». 

Тому ч. 1 ст. 434 ЦПК підлягає виключенню, а у даній нормі мають 

залишитися лише ті положення які стосуються дій суду щодо затвердження 
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мирової угоди сторін виконавчого провадження, тобто частини 2 та 3. 

3. Обґрунтовано, що для забезпечення прав приватних 

виконавців доцільно внести зміни до ст. 30 Закону України «Про виконавче 

провадження» і встановити, що у разі, коли першим відкриває виконавче 

провадження приватний виконавець, то всі інші приватні виконавці 

зобов’язані передати йому виконавчі документи щодо того самого боржника з 

метою формування зведеного виконавчого провадження. Водночас важко 

погодитися з тим, що всі виконавчі провадження, зокрема й ті, які відкриті 

державним виконавцем, можуть бути передані до зведеного виконавчого 

провадження приватного виконавця навіть в тому випадку, коли він відкрив 

виконавче провадження першим в силу таких факторів: по-перше, приватні 

виконавці обмежені в повноваженнях; по-друге, поки що не передбачена 

взаємодія приватних виконавців і створення виконавчих груп, що може 

обумовлюватися складністю виконавчих проваджень; по-третє, не в усіх 

регіонах розвинена приватна виконавча діяльність. Отже, переваги відкриття і 

ведення зведеного виконавчого провадження державним виконавцем 

закладені у чинному законодавстві.  

4. Автором обґрунтовано незгоду з позицією Великої палати 

Верховного Суду, висловленою у справі № 904/7326/17 щодо відсутності 

обов’язку приватного виконавця передати провадження з виконання рішення 

державному виконавцю, який першим відкрив виконавче провадження щодо 

боржника. Така позиція Великої палати Верховного Суду не відповідає 

концепції зведеного провадження, порушує правило про розподіл, стягнутих з 

боржника, грошових сум та тягне за собою недотримання умов Розділу 

VI Закону України «Про виконавче провадження». Вона у подальшому 

породжуватиме ще більші небезпеки, коли відштовхуючись від неї, боржники 

будуть зловживати своїми правами і «переадресовуватимуть» активи на 

штучні боргові зобов’язання юридичних осіб, які були ними створені перед 

цим. 

5. Обґрунтовано, що необхідно здійснювати перевірку наявності  
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«паралельних» судових справ проти одного відповідача або виконавчих 

проваджень проти одного боржника перед затвердженням мирової угоди з 

метою забезпечення прав всіх заінтересованих осіб.  

6. В результаті проведеного аналізу можна зробити й інший 

висновок про те, що незабаром можуть з’явитися тенденції до визнання 

мирових угод виконавцями, але з такими гіпотезами вчених не можна 

погодитися, оскільки стиратиметься межа між домінуванням у виконавчому 

провадженні принципу диспозитивності та інтересами інших осіб.  

7. Зроблений висновок про необхідність аналізу нормативно 

встановленого зв’язку між ЦПК та Законом України «Про виконавче 

провадження» в контексті укладання мирової угоди, а також послідовності і 

змісту дій уповноважених осіб. В ст. 434 ЦПК одночасно, встановлено 

повноваження як виконавця, так і суду. Якщо ці повноваження, умовно, 

розкласти по етапах, то серед них можна виділити такі:  

Перший етап – мирова угода, укладена між сторонами в процесі 

виконання рішення подається в письмовій формі державному або приватному 

виконавцеві. На нашу думку, виходячи із суб’єктного складу, про який йдеться 

у ч. 1 ст. 434 ЦПК, то вона регламентуватися у Законі України «Про виконавче 

провадження», оскільки не має відношення до діяльності суду. 

Другий етап – виконавець не пізніше триденного строку передає мирову 

угоду на затвердження до суду, який видав виконавчий документ. Однак, в цій 

ситуації виконавцю відводиться лише технічна роль з передачі акту, а не 

уповноваженої на вчинення виконавчих дій особи. 

Третій етап – суд протягом десяти днів з дня надходження відповідної 

заяви вирішує це питання, про що постановляється ухвала. Суд має право 

відмовити у затвердженні мирової угоди у процесі виконання рішення з 

підстав, визначених  ст. 207, ч. 3 ст. 434 ЦПК. Але у цій нормі пропущена 

низка необхідних процесуальних дій, а саме щодо процесуального 

оформлення діяльності суду: з відкриття закритого провадження у справі, 

«реагування» на заяву ухвалою суду тощо. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print#n7619
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8. Обґрунтовано, що на час розгляду судом питання про 

затвердження умов мирової угоди сторін виконавчого провадження 

виконавець має зупиняти вчинення виконавчих дій, оскільки він 

безпосередньо і особисто отримав мирову угоду від сторін і передав її суду, 

але такої підстави у ст. 34 Закону не існує. Отже, для зупинення вчинення 

виконавчих дій згідно п. 2 ч. 1 Закону суд має зупиняти стягнення на підставі 

виконавчого документа, що, на наш думку, доцільно оформляти в ухвалі про 

відкриття провадження в справі. Альтернативним варіантом врегулювання 

відносин і процедури виконавчого провадження має бути подання виконавцю 

заяви сторін про зупинення виконавчого провадження, яка й має бути 

підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. 

9. Встановлено, що складність сприйняття мирової угоди у 

виконавчому провадженні обумовлюється й тим фактором, що вона без 

врахування її змісту має викликати певні процесуальні наслідки – закінчення 

виконавчого провадження, але така категоричність не завжди відповідатиме 

волевиявленню сторін і реальним виконавчим правовідносинам. При такому 

врегулюванні відносин не беруться до уваги можливі варіанти змісту мирової 

угоди, де може бути висловлена згода обох сторін на відстрочення виконання 

рішення або розстрочення такого виконання. В мировій угоді може бути 

висловлена згода стягувача частково простити борг тощо. Тому зміст мирової 

угоди може впливати на трансформацію прав та обов’язків сторін виконавчого 

провадження, а не мусить обов’язково призводити до його закінчення. 

10. Виявлено, що сторони вправі на будь-якій стадії розгляду 

цивільної справи укласти мирову угоду, але сприяти їм на цьому шляхом 

врегулювання спору (статті 201–205 ЦПК) суд може лише один раз і до 

початку розгляду справи по суті. Наведене дозволяє зробити висновок про те, 

що медіатори можуть забезпечити сторони допомогою в укладанні мирової 

угоди як на стадії розгляду справи по суті, так і у виконавчому провадженні. 

Але істотною перешкодою на цьому шляху може стати відсутність підстав для 

зупинення провадження в справі або у виконавчому провадженні за заявою 
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обох сторін для укладання мирової угоди (статті 251 та 252 ЦПК), що, на наш 

думку, не відтворює новітніх тенденцій в цивільному процесі та суперечить 

принципам змагальності та диспозитивності. 

11. Встановлено, що потенційно можливим є випадок, коли суддя 

не відреагує на вимогу сторін про врегулювання спору за його участі і 

призначить зразу ж справу до розгляду по суті без врегулювання спору згідно 

ст. 201 ЦПК. Тому така ситуація може слугувати підставою для апеляційного 

оскарження на підставі недотримання судом конституційного принципу 

верховенства права. Але вважаємо, що з метою недопущення порушення 

принципу верховенства права у ст. 201 ЦПК слід регламентувати обов’язок 

судді з вжиття заходів з врегулювання спору за клопотанням однієї сторони і 

згоди на це іншої або спільного волевиявлення обох сторін. 

12. Обґрунтована доцільність, у разі згоди суду на врегулювання 

спору за його участі, винесення ухвали згідно з якою провадження в справі має 

зупинятися (ч. 1 ст. 202, п. 5 ч. 1 та ч. 2 ст. 251 ЦПК) та у ній, одночасно, має 

визначатися послідовність дій суду з врегулювання спору. 

13. Доведено, що позивач може погодитися на врегулювання 

спору за участі судді лише за умови забезпечення позову, щоб застерегти 

можливі зловживання правом під час примирення із відповідачем. Така умова, 

на нашу думку, можлива і раціональна, тому може бути реалізована судом і 

продовжуватиме діяти до виконання боржником умов мирової угоди. 

14. Обґрунтована необхідність подання сторонами письмової 

заяви про врегулювання спору за участі судді, оскільки в наступному можуть 

виникнути питання щодо оплати додаткових витрат, зокрема, на правову 

допомогу адвокатів. 

15. Вважаємо не зовсім вдалим розмежування по різних главах 

ЦПК норм, які регламентують : підготовче провадження, врегулювання спору 

за участі судді, відмову позивача від позову, мирову угоду сторін, оскільки 

доцільно сукупність цих норм зазначити параграфами загальної глави, назву 

якої викласти у такій редакцій; «Підготовче провадження та врегулювання 
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спору». 

16. Обґрунтовано, що ініціювати поновлення провадження в 

справі після безуспішного врегулювання спору за участі судді має позивач, а 

ухвала про припинення врегулювання спору за участю судді має бути 

підставою для такого поновлення і це положення має бути відтворене у ч. 2 

ст. 204 ЦПК. 

17. Встановлено, в процесі примирення сторін судді може бути 

заявлений відвід, в зв’язку з тим, що він здійснював тиск на одну або на обидві 

сторони, але процедура відводу судді при врегулюванні ним спору у порядку 

глави 4 розділу III ЦПК в даному нормативному акті не регламентована. 

Більше того, заявлений відвід буде складно підтвердити доказами через те, що 

у ч. 9 ст. 203 ЦПК встановлена заборона під час врегулювання спору за участю 

судді використовувати портативні аудіо-технічні пристрої, а також 

здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис. У зв’язку з цим вважаємо, 

що положення ч. 9 ст. 203 ЦПК має бути виключене і замінене на 

конфіденційну інформацію.  

18. Визначено, що така підстава припинення врегулювання спору за 

участі судді як: п. 2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю 

судді є неоднозначною та має як позитивні, так і негативні моменти. 

Позитивним моментом слід визнати те, що встановлений максимальний строк 

в тридцять днів спрямовуватиме сторони до компромісів, дозволить зменшити 

навантаження на суддів. Негативним моментом цієї підстави є те, що строк для 

примирення продовженню не підлягає, тому при сучасному навантаженні на 

суддів може відбутися лише одна нарада або в силу хвороби судді чи однієї із 

сторін наради взагалі можуть не відбутися і, фактично, врегулювання спору за 

участі судді не реалізуватиметься. Тому, на нашу думку, врегулювання спору 

за участі судді потрібно обмежувати не максимальним строком, а за кількістю 

проведених нарад. Більше того, врегулювання спору за участі судді було 

запроваджено у ЦПК в інтересах сторін, щоб вони здатні були домовитися, але 

їх воля, як ми бачимо, на припинення врегулювання спору за участю судді не 
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впливає на сам процес і не враховується, що є концептуально неправильним ; 

19. Встановлено, що така підстава припинення врегулювання 

спору за участі судді як: п. 3) за ініціативою судді у разі затягування 

врегулювання спору будь-якою із сторін здається не зовсім виправданою, 

оскільки встановлений у ній максимальний строк в тридцять днів затягнути 

неможливо. Інша річ, коли сторони погодилися на врегулювання спору за 

участі судді, але будь-яких поступок не роблять, тоді подальше врегулювання 

втрачає сенс. У зв’язку з цим вважаємо, що число нарад має бути як мінімум 

дві, щоб сторони здатні були обмінятися своїми варіантами врегулювання 

спору, взяли час на продумування і на другій нараді висловили свої остаточні 

позиції. 

20. Встановлено з аналізу судової практики, якщо в змісті 

позовних вимог не існує положення про відшкодування понесених судових 

витрат або хоча б про часткове повернення судового збору, суд згідно 

принципу диспозитивності самостійно ці питання вирішувати не буде. 

Зокрема, у вимогах до змісту ухвал такого положення не існує (ст. 260 ЦПК), 

а от у п. 6 ч. 1 ст. 264 ЦПК питання про розподіл судових витрат між 

сторонами в судовому рішенні ставиться перед судом. Вважаємо, що така 

практика при затвердженні умов мирової угоди цілком відповідає принципам 

диспозитивності та змагальності, оскільки суд має «турбувати» лише 

об’єктивне питання – захист інтересів держави, що полягає в своєчасній та 

повній сплаті судового збору.  

21. Обґрунтовано, що з формальних підстав не можна погодитися 

з позицією авторів у частині, де пропонується наступна альтернатива 

«підписання обома сторонами окремого документу або шляхом складання 

кожною із сторін письмової заяви». Водночас з позиції цивільного права «до 

дрібних за вартістю» угод, зокрема й мирової угоди, має застосовуватися усна 

форма, яка буде фіксуватися лише в протоколі судового засідання. 

22. Встановлено, що у чинній редакції ч. 2 ст. 207 ЦПК, має місце 

положення про те, що сторони можуть укласти мирову угоду мають і 
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повідомити про це суд, «зробивши» спільну письмову заяву, на будь-якій 

стадії судового процесу. Але термін «зробивши» деякою мірою не співпадає із 

прийнятою в ЦПК термінологією. Так, у п. 3 ч. 1 ст. 43 ЦПК однозначно 

встановлено, що сторони мають право «подавати заяви та клопотання», тому 

термін «зробивши» треба у ч. 2 ст. 207 ЦПК замінити на «подати суду спільну 

письмову заяву…». 

23. Встановлена неузгодженість за змістом частини 3 та 4 ст. 207 

ЦПК, оскільки в ч. 3 йдеться про рішення суду, а у ч. 4 даної норми – про 

ухвалу суду. У ст. 258 ЦПК ухвала суду визнається одним з видів судових 

рішень, але у ч. 2 ст. 258 ЦПК розкривається процесуальний зміст ухвали і її 

характерні особливості. З аналізу п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК також випливає, що 

коли сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом, то суд своєю 

ухвалою закриває провадження у справі. Крім того, рішення суду слід 

пов’язувати з вирішенням спору саме ним, а не сторонами за їх компромісним 

волевиявленням, що так само підтверджує необхідність фіксувати 

волевиявлення сторін саме ухвалою, а не рішенням суду. Тому слід внести 

зміни у ч. 3 ст. 207 ЦПК та викласти її у такій редакції: «До затвердження 

мирової угоди суд має роз’яснити сторонам суть ухвали та наслідки її 

затвердження, строки та порядок як добровільного, так і примусового її 

виконання». 

24. Встановлено що, виходячи зі змісту процесуального аспекту 

мирової угоди, яка укладається та затверджується судом при розгляді 

цивільної справи, то він зводиться до того, що мирова угода це «основний 

документ», який вміщує у собі компромісне вирішення спору сторонами, який 

має відповідати як нормам матеріального, так і процесуального права, а також 

для набуття ним правового значення має супроводжуватися письмовою 

заявою сторін (клопотання) про затвердження судом мирової угоди, яку вони 

уклали і в подальшому ухвалою суду про затвердження мирової угоди, 

оскільки при відмові в її затвердженні, такий документ втрачатиме своє 

правове значення. Так само, має ініціюватися діяльність виконавця та суду, 



217 

мирова угода, сторін, відповідні заяви сторін виконавчого провадження 

(стягувача і боржника) про затвердження умов мирової угоди судом та які, на 

нашу думку, також мають викладатися письмово, а також викликати певні 

наслідки – ухвалу суду про затвердження мирової угоди або про відмову в її 

затвердженні, зупинення виконавчого провадження, його закінчення. Тому 

мирову угоду сторін не можна сприймати як окремий і самостійний 

процесуальний документ, оскільки в такому випадку буде втрачено його 

матеріальне та/або процесуальне значення, а лише комплексно, тобто у тісній 

єдності цих двох складових. 

25. Встановлено, що в силу в силу специфіки ухвали суду про 

затвердження мирової угоди доцільно застосовувати правила, які властиві для 

судових рішень, а саме:  

- виправлення описок та арифметичних помилок в ухвалі суду, якщо 

вона відрізняється від мирової угоди, що затверджена судом (аналогія зі 

ст. 269 ЦПК); 

- додатковою ухвалою суду, не змінюючи змісту резолютивної 

частини ухвали суду про затвердження мирової угоди, може бути вирішено 

питання про судові витрати (аналогія зі ст. 270 ЦПК); 

- роз’яснення ухвали суду про затвердження мирової угоди 

(аналогія зі ст. 271 ЦПК). 

26. Обґрунтована незгода із положенням ч. 1 ст. 270 ЦПК, де 

передбачається можливість суду з власної ініціативи ухвалювати додаткове 

рішення. По-перше, це положення суперечить принципу змагальності і важко 

встановити, які обставини змушують суд переглянути власне рішення. По-

друге, в частинах 2 та 3 даної норми строк внесення доповнень рахується і 

встановлюється з моменту подачі заяви про ухвалення додаткового рішення. З 

цього положення випливає відсутність обмежень по строках для суду 

ухвалювати додаткове рішення, що неправильно по своїй суті. При цьому, суд 

може навіть не повідомляти сторони про розгляд справи та визначення 

додаткових вимог тощо. Таке положення може на практиці призвести до 
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зловживань з боку суду, коли буде достатньо замінити позовну заяву і після 

судового розгляду та ухваленого рішення винести додаткове рішення в 

інтересах позивача.  

27. З проведеного аналізу і порівняння діяльності нотаріусів та 

судів можна зробити висновок про особливу нотаріальну і судову форму 

посвідчення і затвердження договорів, які хоча й мають кардинальні 

відмінності від простої письмової форми договорів і тим більше усної, але 

подібні в питаннях їх правових гарантій – дотримання вимог законності та волі 

сторін. При затвердженні судом мирової угоди має місце цілий комплекс 

процесуальних документів, які «супроводжують» і є обов’язковими для 

визнання угоди законною, зокрема, ухвала суду про її затвердження і закриття 

провадження в справі. 

28. Встановлено, що мирова угода відрізняється від рішення суду 

лише тим положенням, що сторони, фактично, «випереджають» ухвалення 

рішення суду і визначають, на які поступки вони готові піти, щоб врегулювати 

спір між собою, не розглядаючи справу по суті.  

29. Виявлено, коли йдеться про виконуваність договорів, то варто 

відзначити, що це поняття багатовекторне і в цивільному праві 

малодосліджене, а також нерегламентоване нормами ЦК. Тому мирову угоду 

слід складати професійно та застерігати випадки невиконання умов нового 

договору встановленням додаткових засобів забезпечення виконання 

зобов’язань, негативні наслідки яких стимулюватимуть боржника до активних 

дій. 

30. Встановлено, що передбачений у п. 1 ч. 5 ст. 207 ЦПК термін 

«невиконуваними», потребує тлумачення на предмет його матеріального чи/та 

процесуального значення та застосування. Тобто, його можна сприймати як 

неможливість виконання умов укладеної мирової угоди добровільно, зокрема, 

в межах матеріального права. Або питання може стосуватися примусового 

виконання ухвали суду виконавцями, якщо боржник не погодиться виконати 

її добровільно. Тому термін «невиконуваними», який передбачений у п. 1 ч. 5 



219 

ст. 207 ЦПК потребує розширеного розкриття і узгодження з положеннями 

цивільного права. 

31. Обґрунтовано, що виходячи з положення ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини», де констатується, що суди застосовують при розгляді справ 

Конвенцію та практику Суду як джерело права, українські суди вправі 

приймати окремі заяви від сторін справи про укладання мирової угоди і на їх 

підставі встановлювати дружне врегулювання спору шляхом укладання 

мирової угоди і в цьому випадку можна посилатися на справу ТОВ «Золотий 

Мандарин Ойл» проти України. 

32. Вважається, що обмін процесуальними документами між 

сторонами варто ґрунтовно аналізувати та шукати шляхи примирення сторін, 

а спільну заяву сторін про укладання мирової угоди розглядати лише як один 

з можливих варіантів врегулювання спору, але не безальтернативний. Така 

позиція ґрунтується на положеннях цивільного права, де визначальними для 

укладення договору розцінюються оферта та акцепт, що дозволить 

врегульовувати спірні відносини виконанням зобов’язання в момент 

підписання мирової угоди і лише повідомити суд про врегулювання спору, 

коли не потрібно в ухвалі фіксувати перехід права власності на речі, що 

потребують державної реєстрації. 

33. Запропоновано, у разі виявлення судом формальних недоліків 

в змісті мирової угоди, надавати сторонам та їх представниками строк для їх 

усунення, а не відмовляти в її затвердженні. Наведене положення зумовлює 

необхідність поділу недоліків мирових угод на: недоліки мирової угоди, які 

можуть бути усунені зокрема, формальні недоліки, описки, арифметичні 

помилки; недоліки, які не можуть бути усунені, тобто, якщо умови мирової 

угоди суперечать закону. 

34. Встановлена некоректність редакції ч. 2 ст. 208 ЦПК, оскільки 

для суддів визначальним нормативним актом має бути ЦПК, а не Закон 

України «Про виконавче провадження». Тому вимоги до ухвали суду про 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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затвердження умов мирової угоди, які передбачені у ЦПК мають бути 

узгодженні із Законом України «Про виконавче провадження». 

35. Обґрунтовано, щоб ухвала суду про затвердження умов 

мирової угоди набула статусу виконавчого документу у наявності мають бути 

дві умови: строк для добровільного виконання умов мирової угоди минув; у 

встановлений строк зобов’язання добровільне не було виконане. Ці дві умови 

мають бути закріплені в умовах мирової угоди та існувати одночасно. 

36. Обґрунтована можливість видачі судом виконавчого листа, на 

підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, якщо на підтвердження 

факту добровільного невиконання боржником зобов’язання, кредитор надасть 

суду безспірні докази правопорушення з боку боржника. 

Така процедура нагадує виконавчий напис нотаріуса і дозволить 

застерегти можливі випадки зловживань з боку кредитора, хоча й деякою 

мірою ускладнить захист його прав. 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено нове вирішення існуючих проблем щодо 

захисту та відновлення прав осіб у цивільному судочинстві та виконавчому 

провадженні шляхом надання примиренню осіб оптимізованих і конкретних 

рис та за рахунок удосконалення умов укладання, визнання і затвердження 

мирової угоди, що дозволило ширше сприйняти суб’єктний склад мирової 

угоди, запропонувати шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства, а 

також підвищення якості діяльності суддів та виконавців. 

В результаті проведеного дослідження було виявлено істотні прогалини в 

теоретичних підходах до примирення сторін у цивільному судочинстві та у 

виконавчому провадженні, оскільки мирова угода – це результат примирення, 

а не певна процедура. Саме тому в роботі приділено значну увагу 

порівняльному дослідженню сучасних концепцій примирних процедур таких 

як медіація, врегулювання спору за участі судді, розроблено спеціальну 

нотаріальну процедуру врегулювання спору, що виник внаслідок посвідченого 

договору, а також зроблено пропозицію щодо широкого залучення до 

врегулювання спорів третейських судів.  

В роботі надано ґрунтовного аналізу суб’єктам, які беруть участь в 

укладені мирової угоди та на права яких вона може вплинути, визначені і 

вирішені питання необхідних повноважень на укладання мирової угоди тощо. 

Встановлені процесуальні аспекти визнання мирової угоди. Так, у разі 

виявлення формальних помилок в мировій угоді зміст мирової угоди підлягає 

перегляду сторонами та їх представниками на предмет усунення її недоліків і 

суд має надавати строк для їх усунення, а не відмовляти в її затвердженні. 

Наведене положення зумовлює необхідність поділу мирових угод з 

виявленими судом недоліками на такі, що: можуть бути усунені, формальні, 

описки, арифметичні помилки тощо; не можуть бути усунені, коли виявлено 

порушення закону тощо.   
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Встановлено, щоб ухвала суду про затвердження умов мирової угоди 

набула правового значення виконавчого документу має бути в наявності два 

фактори: строк для добровільного виконання умов мирової угоди минув; у 

встановлений строк зобов’язання не було виконане. Слід належно 

кваліфікувати невиконання умов мирової угоди і суду виписувати виконавчий 

лист на підставі мирової угоди, якщо кредитор надасть суду безспірні докази 

правопорушення з боку боржника тощо. 

В роботі зроблені численні пропозиції з удосконалення чинного 

законодавства, зокрема, ЦПК та Закону України «Про виконавче 

провадження», які мають усунути недоліки, прогалини та колізійні норми, а 

також сприяти поліпшенню захисту прав осіб. Так, виявлено неузгодженість 

за змістом між частинами 3 та 4 ст. 207 ЦПК, оскільки в ч. 3 мова йде про 

рішення суду, а у ч. 4 – про ухвалу суду, критично сприйнято положення ч. 1 

ст. 270 ЦПК, де передбачається можливість для суду з власної ініціативи 

ухвалити додаткове рішення та багато інших. Конструктивно-критичному 

аналізу було піддано законопроект «Про медіацію», який розцінюється не як 

недоопрацьований, а як такий, що має бути заново створений. 

З проаналізованої судової практики зроблено висновок, що значна 

кількість ухвал суду про відмову в затвердженні мирової угоди є 

стереотипними із застосованням стандартних фраз, а неконкретними і такими, 

що мають відповідати матеріалам конкретної справи. Було піддано 

критичному аналізу і позицію Великої палати Верховного Суду (ВС) у справі 

№ 904/7326/17, оскільки на її розвиток з’являться мирові угоди, затверджені 

судом, коли на майно боржника претендуватимуть й інші кредитори тощо.  
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