
НаіШНН~І ІІу6JІіЧНИХ ІІОСJІУГ ІІриму<.:ОІЮІ'О КИКОН3ННИ су;~ОКИХ ріІНСНh 
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старШИЙ НИК..Іа1 ~ач КШ]>t'і(\11-1 І(ИНЇJІhНОl'О llpOІ(t'CY 

ОСОБJІИВОСТІ ЗдІЙСІІЕІІІІЯ РОЗІІОРЯДЧИХ дІЙ 
ЗЛ УЧАСТЮ СІІІВУЧЛСІІИКІВ, ТРКПХ ОСІБ, 

ІІРІЩСТЛВІІИКІВ ТЛ ОСІБ, ЯКИМ ІІЛДЛІІО ІІРЛВО 

ЗАХИЩАТИ ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 

Яскравий прояn принципу диспоштишюсті циnільпого проuесуа.lь
ного І Ірака- І'арантокана VIOЖJIИKlCTh СТОрІН 11030КНОІ'О 1Ір0~3J(ЖСНН~І 

р(Н110рИіlЖ3ТИСИ ІІ(НОКОІ\1 та 33СО6а\Н1 33Х~Н:ту ІІрОТИ НhОГО. 

Однак при множинності осіб (співучасті) при здійсненні цих про

цесуа.lьних дій є деякі особл:ивості. Дані особливості на практиці суют 

дуже часто пе nрахоnують, шо n кіпцеnому підсумку позпачасться па 
якості правосуддя. 

Особлиnості співучасті позначаються безпосередньо nже при по
;(ачі ІІО3онної :1шrки. За сноєю суттю \1ножинністr-, осі() Е суG'єктинним 

:1't-;i[H3HH~IM 11030КНИХ КИ\101: У ІІО:ЮКНіЙ 3:НІНі KiJІhKOX ІІОЗИfШЧіК aGo 
проти кіТІькох відпові.іІачів, повинно бути зазначено, в якій частині ви

мога стосується кожного з н:их, або зазначити, шо обов'язок чи право є 

солі.іІарн:им. Солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у 

nипадках, встановлених .iiOronopo:м або законом. зокрема пепо.іІіТІьності 
пре.іІмета зобов'язання, паприк.,1ад, приналежпий подружжю anтo:мo

GiJІn (ст. 541 ІІК). 
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Со;rі;~арна нимога кре;~иторін (сшrі;шрних кре,т(иторін) о3начає, rr(o 
кожни~і і:1 кре;rиторін мш-: rrpaнo rrре;r'инити боржниконі ниrvror'y у rrо

нному оGсюі (ч. І ст. 542 І \К). 

Со.1ідарний обов'язок боржників (солі;:rарн:их боржників) означає, 

шо кре;:rитор має право вимагати виконання обов'язку частково або 

n пошюму обсязі як ni;:r усіх боржникіn разо11. так і ni;:r кожного з них 
окремо (ч. 1. Ст. 543ГК). 

Особ.1иnістю процесуальпого етаповища спіnпозиnачіn с їх поnпа 
антономіи rro нілноrrrснню о;rин ;ю ОJ(НОІ'О. A1re н ;rійсності rrpи 3rvriнi 

rrpe;(vreтa або rrі;rстани rrо:юну o;rниrvr ij сrrінучасником ниникаr:-: ситуа
ція, ко.1и дану множинність осіб уже не :можна назвати суб'єкт:ивни:м 

об'єднанням позову в чисто11у вигляді, тому у співпозивачів в uьо

му rшпа;:rку nідсутня тотожність nи11ог. Дана ситуація бллька ;:ro 
об'сктишюго об'еднання позошшх nимог (ст. 126 UПК) за nипятком 
того, що nоно nі;:rбуnасться не за ініціатиnою суду, а за ініціатиnою 

<.: r 11 нr rо:ш на ча. 
Прийнитпr су,І~о_v1 ні}(Мони нi}ll rо:юну неі rvra crriнr rо:1и на чarvr и офорv1шr

ється в:инесенням су;:rового ювначення щодо припинення провадження 

у справі. Особа, яка виконує таку дію має право одержати роз'яснення 

cy;:ry про правові наслідки такої відмови (ст. 174 ЦПК). Вторинне від
криття проnа;:rження по тотожному по зо nу не допускасться. 

Від11оnа о;:rного з спіnпозиnачіn nід позошюї nи11оги не тягне за со

бою rrpиrrинcrrшr rrporш,1~жcrrшr у crrpaвi. 

Мирова упща- це ,І~оптір сторін ІІJЮ rrриrrинснrш су,І~овоr·о crto
py на H3at-;vrнo rrрийнs.:rтних ум о нах. Лана мста J(Ocs.:rr·aєтhcи rrrлиxovr нре
І')Сrюнаннs.:r crropy на оснон1 консенсусу 1 може стосунатисs.:r Jtиrrre rrpaн 
та обон'юкін сторін та rrpc;~vrcтa rro3oнy (ст.І75 1\ПК). Вілhнс ншrсни

явлення сторін у договорі засноване, як прави.1о, на взає11них поступ

ках- від11ови позивача ві;:r частини своїх ви11ог або зміна їх, в:изнання 

nідпоnі;:rачем зміпеного позоnу чи зменшеного розміру позошшх nи1юг. 

За сnосю суттю 1шроnа угодис циnL1ьпо-праnоnою уго;:rою. 

Так як у спірному праnоnі;:rпошешrі с 1шожшшість осіб, то і спір

Н1<:Тh rrr-,or·o rrpaнoн1itнorrreннs.:r може усунутисs.:r :1а участю нс1х сrrшучас

никін. СkобJrиністю укJrа;~снюr мироної yr·o;rи сrrінучасниками є те. tt(O 
при обов'язково11у співучасті мирову угоду можлшо ук.тrасти тільки за 

у--.:rастю всіх суб'єктів ;:rаного спірного правовідносини. Уразі факульта

тишюго співучасті кожен з спіnучасникіn розпоряджасться сnої11 пра

nом са1юстійrю (паприкла;:r, щодо сnосї частки). Ук.1адеrшя мироnої 

угоди 1Ііж позивачами і о;:rrшм з cпinni;:rпoniдaчin тягне :ш собою при

rrинснн$.1 rrрона;rжснюr у <.:rrpaнi (наrrриr<..Іrал. сшrі,1щрнс :юбон\r3анюr). 

І, нанrrаки, crrpaнa rrрона;rженнсм rrро,т(онжуєтr-,оr, $.lr<t1lo v1ирона yr·o;ra 
стосується тільки частки одного з співпозива~rів. 

До прийняття м:ирової угоют суд зобов'язаний роз'яснити всі:м спі

вучасника:\~ наслідки ві;:rповідн:их проuесуа.1ьн:их ;:rій. 
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ТоVІу 1110 :ш СІЮЕЮ суттю Мирона )ТОіІИ Е І (И НіJІ hНО-ІІрШ-ІОІЮЮ УПМОЮ, 

ТО 110:1ібні ІІр<ШИJІа ІІОІІІИрЮЮТhОІ і на НИІІаJ(І<И, ко;н1 Н СІІрані Е треТ}І 

особа, }ІКа 3а}ІІLІИЕ Са\ЮСТіtіні НИVІОП1 ІІІОіЮ ІІре;tмета СІІОру. Тобто VІИ

рова yro.J:a в подібному випа.J:ку є тристоронньою і може бути ук.:Jаде
на ті .. 1ьки за у-.:шстю сторін і третьої особи. О.J:нак .J:осить с:к..lа.J:ною на 

практиuі nияn.:Jясться ситуаuія із задоnо.:Jення:и іптересіn трьох сторіп 

шляхо~t nзасмних поступок. 

Прокурор, який пре,::r'яnиn по:юn n інтересах інших осіб, пе с ані 
ІІре;(станником сторони, ані стороною у ІІрОІ(есі. Він :шнж;ш ІІре;(стан

_.І}ІЄ інтереси :шінтересонаної осоGи ні;( імені )·1ержани і 3аіі\шє саVІостііі

не проuесуа.:Jьне по .. 1оження. 
Позивачем у проuесі є особа, в інтересах якої прокурор звернувся 

B.J:O cy.J:y. Ти:v~ не менш, в СІПІУ ст. 46 ЦПК проК)1)Ор :\'rає проuесуа.:Jьні 
праnа та обов'язки по:шnача, :ш шп1ятко~t тих, які на .. 1ежать по:шnачу 
як суб'скту епірІюго праnоnі.J:Іюшення. Прокурор пе :~лас пра nа у:к..1асти 
миро ну упщу •. іЮ нnоІ'О не VІоже Gути :1а}ІН~Іениі13устрічниtі ІІО3ОН, нін не 
МОЖе Ні,Т(ІІОНі.іШП1 :1а :16ИТІ<И~ 3аН.іШНі ні;[ІІОНі,Т(аЧу :1абе3ІІеЧеНН}ІМ 110:юну, 

пред'яв.:Jеного прокуроро:v~ в інтересах інших осіб. ПроК)1)Ор звLlьне

ний ві,::r сп.1ати су,::rового збору та суа о вих витрат, пов'язаних з розг.:Jя,::rом 

справи, в ТО:\'ІУ чис.:Jі з нього не можуть бути стягнуті витрати за правову 

,::rопш.югу. 

Прокурор nпpani nі,;нюшпися ni.a поданого позоnу і nийти з uиnі:Jь
ІЮІ'о ІІрОІІесуаGо -~\ІіІІІ1П1ІІОJОІІ (ч. 2ст. 4() НПК).ІІроте 11е не ІІ(Нбан;Іис 

особу, ІІа lаХИСТ ІІр<lІІ, СНО6О,Т( та і ІІТересі Н }І І< ОЇ ІІ(На 110 la}l ну, ВИ \оJ<ІІ'аТИ Ні,Т( 

cy;Ly fiOJI'..:IИ iLY СІ Іра ВИ та ІН1рі ІІІ СІІІІИ ІН1 \ІОП1 у ІІСрНіСІІОМ у о()с}І :Ji, 
При ні;Іvюні І Ірокурора нііІ3аишІеноп) НИ\І 110:юну н інтересах інІІІИХ 

ociG ІІі;LСТаНОЮ і(;ІИ 3аКрИТПІ ІІрона;LЖеНН}І у СІ Ірані GуіІе не HiJ(MOHa 110-

ЗИБаЧа віJ щю.J:овження процесу, а прийнята судом ві.J:мова позивача від 
позову (п. З ч. І ст. 205 ЦПК) [11. 
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