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Постановка проблеми. Інститут мирової 
угоди був предметом досліджень багатьох уче-
них [1, с. 10–14]. Одні науковці вивчали її з по-
гляду цивільного [2], господарського [3, с. 14] 
законодавства, інші – з погляду виконавчого [4, 
с. 13]. Деякі вчені у своїх працях звертали увагу 
на матеріальну складову частину мирової угоди 
[5], але наявні й роботи, у яких авторами акцент 
зроблено на комплексності мирової угоди як ін-
ституту матеріального та процесуального права 
[6, с. 19]. Варто зазначити, що інтерес учених до 
мирової угоди нині зростає у контексті запрова-
дження в Україні медіації [7, с. 5–8], тому вони 
намагаються віднайти її місце у переговорних 
процесах між сторонами з урахуванням тих 
новел, які пропонуються у проекті нового Ци-
вільного процесуального кодексу України [8] 
(далі – ЦПК України).

У вітчизняній та зарубіжній науковій лі-
тературі ряд проблемних питань укладання 
мирової угоди у примирних процедурах дослі-
джувався вченими як у цивільному, так і гос-
подарському судочинстві. Серед них праці: 
О. Бортнік, С. Лазарєва, І. Ясеновець, Д. Дави-
денко, С. Фурси, М. Штефана, В. Тертишніко-
ва, В. Комарова, В. Кройтора, О. Гетьманцева, 
Й. Богдана, Ю. Білоусова, Ю. Притики та ін. 
Але дискусійними досі залишаються питан-
ня поняття мирової угоди, правової природи, 
а також вирішення проблем, пов’язаних із її 
виконанням.

Метою статті є дослідження процесу та 
наслідків укладання мирової угоди під час 
проведення переговорів між сторонами.

Виклад основного матеріалу. До визначен-
ня матеріальних і процесуальних основ мирової 
угоди як складової частини переговорного про-
цесу (примирної процедури) спробуємо підійти 
шляхом аналізу наявних концепцій учених та 
з урахуванням іноземного досвіду. Так, у літе-
ратурі виокремлюються 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 складнос-
ті, тривалості і дорожнечі судочинства у таких 
державах, як США, Англія та ін.

2. Використання мирової угоди як 
досудового варіанта вирішення конфлікту. За-
значена модель передбачає право сторін до роз-
гляду спору в суді самостійно мирно вирішити 
справу, не використовуючи судові процедури 
(Франція, Іспанія, Нідерланди тощо).

3. Укладання мирової угоди належить 
до обов’язків суду. Для примирення сторін у 
судах створюються спеціальні структури; під 
час укладання мирової угоди оформлюєть-
ся протокол, який має силу судового рішення 
(Японія) [9, с. 36]. Українські вчені до цієї по-
зиції додають: «В Україні використовується 
третій варіант примирення сторін. Цивільний 
процесуальний кодекс України передбачає пра-
во сторін на будь-якій стадії цивільного проце-
су укласти мирову угоду (ст. 31)» [10].

Навряд чи можна вважати таку позицію 
правильною, оскільки у судів України немає 
обов’язків досягати такого способу вирішен-
ня спору між сторонами, яким є мирова угода. 
Сьогодні мирова угода є швидше винятком 
із загального правила, а не широкою прак-
тикою вирішення спорів у судах. Якщо ж до 
обов’язків суду віднести, наприклад, певний 
відсоток справ, які мають завершуватися ми-
ровою угодою, то з великою імовірністю можна 
припустити, що в сучасному судочинстві таке 
зобов’язання судді виконають, але яким чином 
і якою ціною?

Тут можна і необхідно говорити про два 
складники будь-якого спору: позицію особи, яка 
вважає свої права порушеними, та особи, яка, на 
думку першої, є правопорушником. Зрозуміло, 
що такий поділ є неповним, оскільки не врахо-
вує всіх можливих першопричин виникнення 
спору, конфлікту або інших варіантів невдово-
лення першої особи поведінкою другої особи. 
Водночас мусимо визнати, що частина спорів 
лежить у правовій площині, коли необхідно 
знайти юридичний механізм ліквідації першо-
причин спору та його наслідків. Однак не варто 
не брати до уваги, що інша частина спорів може 
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виникати внаслідок перевтоми, роздратування, 
інших емоційних проявів і навіть психонев-
рологічних захворювань суб’єктів цивільних 
відносин. Саме тому в розвинених країнах по-
ширена допомога психоаналітиків, які нама-
гаються допомогти знайти варіанти виходу із 
спорів, що не мають правового розв’язання або 
такий спосіб розцінюється як найгірший. Ці 
аспекти в українському суспільстві малодос-
ліджені, практично не пропагуються, а серед 
населення сприймаються як негативні явища, у 
зв’язку із чим у нашій країні наявний високий 
відсоток напруги тощо. Зокрема, велику кіль-
кість розлучень можна пов’язувати з низьким 
рівнем життя населення, перевтомою від нега-
тивної інформації тощо.

Але автор далекий від пропозиції, щоб 
перед розлученням подружжя збирало довід-
ки від психіатрів та/або психоаналітиків, як 
і обов’язково проходило процедуру медіації 
щодо примирення. Формальний підхід у тако-
му разі призведе в нашому суспільстві до ще 
більшого емоційного перевантаження і зайвих 
витрат як часу, так і матеріальних коштів, а не 
до позитивних результатів.

Розглядаючи матеріальні і процесуальні 
складники процесу примирення сторін, маємо 
визнати, що в основі лежать матеріальні склад-
ники, а процесуальні орієнтовані лише на те, 
щоб створити відповідні умови для розв’язання 
спору. Наприклад, банківські установи та стра-
хові агенції мають величезний досвід роботи із 
клієнтами як у період досудового врегулюван-
ня спору, так і в період розгляду справи судами, 
тому їхні методи впливу на клієнта, щоб остан-
ній виконав зобов’язання, різноманітні, вклю-
чаючи зменшення відсотків за невиконаними 
зобов’язаннями, передачу стягнення спеціа-
лізованим колекторським фірмам тощо. До-
сить часто такі методи спрацьовують, і клієнти 
платять за зобов’язаннями без звернення до 
суду, оскільки не бачать перспективи виграшу 
справи в суді. При цьому такі зустрічі відбува-
ються без будь-яких медіаторів і визначення 
процедури, де працівники банківських установ 
змальовують негативну перспективу для клієн-
та. Тому створення спеціальних умов, зокрема 
обов’язкового досудового порядку врегулю-
вання спору, переважно не дасть позитивних 
результатів, що пов’язано з багатьма фактора-
ми. Юристи таких установ не мають права са-
мостійно укладати будь-які договори без узго-
дження з керівництвом, а керівництво не йтиме 
на поступки клієнту, щоб не створювати «пре-
цедентів» для інших клієнтів. Саме такий ас-
пект і зумовлює те, що в Україні значна частина 
боргових кредитних зобов’язань потрапляє на 
розгляд в суди і через об’єктивні чи суб’єктивні 
обставини не виконується роками. Розмежува-
ти ж об’єктивні та суб’єктивні причини буває 
вкрай складно або навіть неможливо.

Отже, сукупність проблемних питань зу-
мовлює необхідність створення різних способів 
вирішення спорів, але одним із головних факто-
рів у цих ситуаціях має бути виконуваність від-
повідних прав та обов’язків. Зокрема, сторони 
можуть вирішувати спори у досудовому поряд-

ку і домовлятися щодо компромісних варіантів 
виходу з тієї чи іншої правової ситуації, але 
вони стають заручниками подальшого виконан-
ня встановлених обов’язків зобов’язаною сто-
роною. Наприклад, правомочна особа погоджу-
ється на виконання зобов’язання частинами або 
з відстрочкою, і нові умови викладаються пись-
мово. Отже, така особа потрапляє в гірші умо-
ви без будь-яких гарантій їх виконання через 
те, що виконання все одно залежатиме від волі 
контрагента.

Інша річ, коли такий договір буде скла-
датися професійно і попереджатимуться ви-
падки невиконання умов нового договору від-
повідними засобами забезпечення виконання 
зобов’язань, негативні наслідки яких стимулю-
ватимуть боржника до активних дій.

Автор вважає, що укладання договору в 
нотаріальному порядку має відбуватися із 
застереженням, що у разі невиконання його 
умов або хоча б однієї з них це призводитиме 
до вчинення нотаріусом виконавчого напису. 
Отже, виконавчий напис є своєрідним засо-
бом забезпечення добровільного виконання 
зобов’язання, оскільки в такому разі його вчи-
нення має наслідком можливість пред’явлення 
боргового зобов’язання до примусового 
виконання, зокрема згідно зі ст. 3 Закону Укра-
їни «Про виконавче провадження» виконавчий 
напис нотаріуса є виконавчим документом, 
тобто підставою для примусового виконання. 
Така нотаріальна дія, як вчинення виконавчо-
го напису, спрощує та пришвидшує реалізацію 
права кредитора на відновлення власного пра-
ва, а також ставить перед боржником складні-
ше правове завдання – довести, що кредитор та 
нотаріус порушили його права. Загальновідомо, 
що заперечувати проти пред’явленого позову 
простіше, і в сучасному цивільному судочинстві 
правовий статус відповідача має певні перева-
ги. При цьому судові витрати нестиме борж-
ник, який зобов’язаний буде одразу оплатити 
судовий збір та допомогу адвоката, якщо він не 
звільнений від цих витрат законом.

Тому матеріальні інтереси мають дикту-
вати спосіб досудового врегулювання спору, а 
також передбачати та застерігати ті негативні 
наслідки, які слідуватимуть за кожним із варі-
антів вирішення спору. На цій підставі можна 
по-новому дивитися і на третейський суд, і на 
відповідний судовий розгляд. Зокрема, згідно зі 
ст. 173 ЦПК України сторони наділені правом 
аж до початку розгляду справи по суті виявити 
бажання звернутися для вирішення спору до 
третейського суду.

Але у разі звернення до третейського суду 
варто враховувати, що необхідно буде оплачу-
вати діяльність цього суду, рішення третейсько-
го суду не є загальнообов’язковим і не може 
виконуватися у примусовому порядку. Отри-
мане рішення третейського суду може бути 
оскаржене (ст. 389-1 ЦПК України), а також не 
завжди це рішення може слугувати підставою 
для видачі виконавчого листа (ст. 389–10 ЦПК 
України). На цій простій підставі, якщо не бра-
ти до уваги назву «третейський суд», можливо 
зробити загальний висновок, що сучасний тре-
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тейський суд можемо розглядати як досудовий 
добровільний порядок вирішення спору між 
сторонами.

Перевіримо це положення в дії на конкрет-
них нормах законодавства: згідно з п. 6 ч. 1  
ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу 
про залишення заяви без розгляду, якщо між 
сторонами укладено договір про передачу спору 
на вирішення до третейського суду і від відпо-
відача надійшло до початку з’ясування обставин 
у справі та перевірки їх доказами заперечення 
проти вирішення спору в суді. У чому сутність 
такого заперечення, якщо рішення третейсько-
го суду не матиме реальних правових наслід-
ків? Очевидно, що таке заперечення можливо 
кваліфікувати як зловживання правом через 
те, що в цій ситуації відповідач, тобто боржник, 
користується процесуальними перевагами, а 
позивач внаслідок цього нестиме додаткові ви-
трати на оплату третейського розгляду справи, а 
також судового збору за подачу заяви про видачу 
виконавчого документа на примусове виконання 
рішення третейського суду – 0,2 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб [11]. 
Не варто тут говорити і про те, що для малоза-
безпеченого кредитора складно буде оплатити за 
власний рахунок і послуги адвоката тощо.

Отже, за своєю суттю обмеження у праві на 
розгляд справи в судах загальної юрисдикції, 
коли існує третейське застереження в договорі, 
є штучним обмеженням права на безпосеред-
нє звернення до суду, а сам третейський роз-
гляд справи можливо умовно розглядати як 
досудовий спосіб врегулювання матеріального 
спору. Чия позиція у розглядуваній раніше си-
туації має домінувати, важко однозначно вста-
новити. Так, якщо слідувати за прямою вказів-
кою в ЦПК України, то певні переваги через 
безпосередню та однозначну норму – п. 6 ч. 1 
ст. 207 ЦПК України – повинен мати відпові-
дач на передачу спору на розгляд третейського 
суду. З іншого боку, через верховенство права 
й обґрунтованість позиції позивача його право 
на безпосереднє звернення до суду загальної 
юрисдикції має домінувати. Але ж в останньо-
го є лише один спосіб досягнення бажаного для 
нього результату – безпосереднє звернення до 
Конституційного Суду України (ст. 42 Закону 
України «Про Конституційний Суд України») 
[12] або через суди загальної юрисдикції (ч. 3 
ст. 8 ЦПК України), що потягне за собою зайві 
щодо предмета матеріального спору витрати 
часу і зусиль.

Зі ст. 60 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України» випливає, що неодноразове 
направлення конституційного подання, кон-
ституційного звернення з того самого питання, 
що вже розглядалось у Конституційному Суді 
України, є зловживанням правом. Конституцій-
ний Суд України після прийняття рішення про 
відмову у відкритті провадження у справі може 
прийняти рішення про стягнення із суб’єкта 
права на конституційне подання, конститу-
ційне звернення державного мита в розмірі, 
встановленому законом. Тобто, виходячи з п. 6  
ч. 1 ст. 207 ЦПК України, відповідач без певного 
правового обґрунтування (штучно) змушує по-

зивача нести додаткові витрати, і це положення 
варто розцінювати як зловживання правом.

Узагальнюючи наведене вище, можемо 
стверджувати, що певні процедури розгляду 
матеріального спору судами – це процесуальна 
процедура, а точніше надбудова, яка зумовлює 
визначення порядку розгляду спору, відповід-
ні процесуальні права та обов’язки, які за своїм 
правовим змістом можуть бути позитивними і 
негативними для однієї зі сторін спору через її 
процесуальний статус і впливати на досягнення 
бажаного для неї остаточного результату. Че-
рез недосконалість процедури розгляду спорів 
у тому чи іншому порядку можуть виникати не 
тільки матеріальні спори про права та обов’язки, 
а й процесуальні, що додатково ускладнювати-
ме остаточне вирішення матеріального спору.

Більше того, як зазначають учені, можли-
вими є зловживання не тільки матеріальни-
ми [13; 14; 15; 16], а й цивільними процесу-
альними правами у цивільному судочинстві  
[17; 18, с. 102–105; 19, с. 161–168] та у виконав-
чому провадженні [20; 21, с. 32–36], що дозво-
ляє боржникам або взагалі без відповідальності 
не виконувати матеріальні зобов’язання, або не 
виконувати їх тривалий час. Тому за впрова-
дження новітніх процедур примирення варто 
брати до уваги, що вони можуть використову-
ватися для зловживання правами. Наприклад, 
сам процес досудового врегулювання спору або 
примирення, який може стати обов’язковим, 
реально збільшуватиме строк до відновлення 
прав позивача, а в разі його використання для 
зловживання правом такий строк буде істотно і 
часто штучно збільшуватися тощо.

Навіть сучасні тенденції до запроваджен-
ня медіації не можна назвати однозначними. 
Так, не можливо применшити роль адвокатів у 
врегулюванні спорів мирним шляхом, оскіль-
ки саме їм довіряють свої права клієнти і вони 
здатні знаходити способи компромісного вре-
гулювання спорів, але таких повноважень ад-
вокатам замало. Зокрема, існує така тенденція:  
«У частині, що стосується прав адвокатів на 
участь у проведенні процедури медіації, було 
вирішено: «Від імені Комітету з питань медіації 
підготувати консолідовані зміни до законопро-
екту, які б захищали інтереси адвокатури і не 
перешкоджали доступу адвокатів до участі у 
процедурах медіації як медіаторів» [22], і така 
тенденція підтримується науковцями [23, с. 416].  
Водночас існують й інші позиції щодо влас-
них інтересів адвокатів у врегулюванні спорів 
між сторонами, де висловлюються кардиналь-
но протилежні думки щодо зловживання ад-
вокатами власними правами для задоволення 
інтересів самого адвоката або його клієнта  
[19, с. 161–168] тощо.

Якщо буквально проаналізувати останню 
частину наведеної цитати про інтереси адвока-
тів у процесі примирення сторін шляхом ме-
діації, то стане очевидною їх професіональна 
корпоративна зацікавленість в участі в медіації: 
«Присутні дійшли згоди, що співпраця адвока-
тів і медіаторів, участь адвокатів у медіації по-
ряд зі сторонами допоможе сторонам цілком 
усвідомити та врахувати всі свої можливості 



54

8/2017
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

і ризики у спорі, а медіатору впевнитись, що 
прийняте сторонами рішення є відповідним 
законодавству, виконуваним, усвідомленим 
сторонами і добровільним, і не залишить без 
роботи адвокатів» [24]. Тобто участь у медіа-
ції планується якщо не як медіатора, то хоча б 
як адвоката. Згодом же можна очікувати, що і 
представництво сторін у медіативному процесі 
адвокати намагатимуться монополізувати.

Висновки

Автор вважає, що не можна сторонам разом 
та кожній із 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 врегулюван-
ня спорів, всіляким чином сприяти досягненню 
між позиціями сторін компромісу, усуненню 
конфлікту, добровільному припиненню право-
порушень та відновленню прав. На це необхід-
но спрямовувати не тільки діяльність суддів, 
а й адвокатів, виконавців, нотаріусів та інших 
фахівців, які стикаються з виникненням спір-
них ситуацій, правопорушень тощо. Така про-
філактична робота дозволить попереджувати 
виникнення злочинів, які досить часто є наслід-
ками конфлікту або спору, зменшити наванта-
жень на суди тощо.
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Статья посвящена анализу мирового соглашения в контексте переговорного процесса между сторо-
нами. Исследованы модели примирительных процедур в иностранных государствах. Рассмотрены мате-
риальные и процессуальные стороны заключения мирового соглашения на стадии переговорного процесса. 
Выделены преимущества и недостатки введения медиации как примирительной процедуры.
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The article is devoted to the analysis of the settlement agreement in the context of the negotiation process be-
tween the parties. Models of conciliation procedures in foreign countries are explored. The material and procedural 
aspects of the conclusion of a settlement agreement at the stage of the negotiation process are considered. The ad-
vantages and disadvantages of introducing mediation as a conciliatory prosody are considered.
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