
15 грудня 2017 року набув чин-
ності Закон України «Про внесення 
змін до Господарського процесуаль-
ного кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судо-
чинства України та інших зако-
нодавчих актів», яким в Україні 
повністю оновлено процесуальне 
законодавство.

Новий судовий процес направ-
лений на швидке та ефективне ви-
рішення судових справ упродовж 
розумних строків. Одним із ново-
введень судового процесу є розши-
рення та посилення ролі альтерна-
тивних способів вирішення спорів, 
зокрема, врегулювання спору за 
участю судді. 

Врегулювання спору за участю 
судді здійснюється судом виключно 
за згодою сторін, передбачає прове-
дення спільних або закритих нарад 
до початку розгляду справи по суті 

та обмежується строком у тридцять 
днів з дня постановлення ухвали 
про його проведення. 

На спільних нарадах, які про-
водяться за участю всіх сторін, 
суддя з’ясовує підстави та пред-
мет позову, підстави заперечень, 
роз’яснює сторонам предмет до-
казування, пропонує сторонам 
надати пропозиції щодо шляхів 
мирного врегулювання спору або 
може самостійно запропонувати 
сторонам можливий шлях мирно-
го врегулювання спору. 

На закритих нарадах, що про-
водяться з кожною стороною окре-
мо, суддя має право звертати ува-
гу сторони на судову практику в 
аналогічних спорах, пропонувати 
стороні можливі шляхи мирного 
врегулювання спору. 

Суддя не має права надавати 
сторонам юридичні поради, реко-
мендації та надавати оцінку дока-
зів у справі. Інформація, отримана 
будь-якою із сторін, а також суд-
дею під час проведення врегулю-
вання спору, є конфіденційною, 
протокол наради не ведеться та не 
здійснюється фіксування техніч-
ними засобами.

Процедура врегулювання спо- 
ру припиняється за заявою будь-
якої із сторін, у зв’язку з закінчен-
ням строку врегулювання, за ініці-
ативою судді – у разі затягування 
процедури будь-якою із сторін або 
у зв’язку з укладенням сторонами 
мирової угоди та звернення до 
суду із заявою про її затвердження, 
звернення позивача до суду із зая-
вою про залишення позовної заяви 
без розгляду, відмови від позову чи 
визнання позову відповідачем.

У разі укладення мирової уго-
ди до прийняття рішення у справі 
судом першої інстанції, відмови по-
зивача від позову, визнання позову 
відповідачем до початку розгляду 
справи по суті судом вирішується 
питання про повернення 50 відсо-
тків судового збору. Якщо ж спір 

не буде урегульовано, то справа пе-
редається на розгляд іншому судді 
для продовження розгляду.

Серед позитивних аспектів 
запровадженого інституту врегу-
лювання спору за участю судді 
можна виділити її доступність для 
сторін, що передбачає «комфорт-
ний перехід» до урегулювання 
спору під час судового процесу та, 
в разі потреби, – повернення до 
розгляду справи по суті в загаль-
ному порядку. Сторони також не 
несуть додаткових витрат, пов’я-
заних із такою процедурою. Пози-
вач позбавляється правових ризи-
ків, пов’язаних із спливом строків 
позовної давності, оскільки про-
цедура проводиться після подачі 
позову до суду. У разі успішного 
завершення процедури врегулю-
вання спору існує можливість по-
вернення 50 % судового збору.

Водночас, необхідно вказати, 
що передбачений законом трид-
цятиденний строк для проведен-
ня процедури судової медіації в 
окремих випадках можна визнати 
недостатнім для урегулювання 
складних конфліктів, що потребу-
ють цілу низку корпоративних по-
годжень відповідно до внутрішніх 
процедур сторін судової справи. 
Також процедура урегулювання 
спору за участю судді проводиться 
при розгляді окремої судової спра-
ви, у зв’язку з чим її досить склад-
но застосовувати у комплексних 
проектах, де існує велика кількість 
пов’язаних між собою судових 
проваджень. Втім, такі недоліки у 
загальній кількості судових справ, 
які розглядаються в Україні, не 
можна визнати визначальними.

На наше переконання, запро-
вадження інституту врегулювання 
спору за участі судді дійсно може 
допомогти оптимізувати процес 
вирішення спорів, зробити його 
швидким та ефективним, а також 
запобігти витратам сторін на су-
провід справ. 
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