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ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ  
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ У СУДІ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті проаналізовано законодавче закріплення функції представництва прокура-
турою інтересів громадянина або держави в суді у країнах СНД та Євросоюзу. Розглянуто 
зміни підстав і порядку здійснення прокурором представницької діяльності згідно із Зако-
ном України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року. Надано пропозиції щодо вирішен-
ня проб леми, що виникає при виконанні прокуратурою представницької діяльності, шляхом 
внесення законодавцем відповідного доповнення до Закону України «Про судовий збір». 

Ключові слова: прокурор; представництво; права; свободи; законні інтереси; громадя-
нин; держава.

Постановка проблеми. У Конституції України закріплено, що на орга-
ни прокуратури покладено функцію представництва інтересів громадянина 
або держави в суді. У країнах Західної Європи немає єдиного підходу щодо 
визначення функцій органів прокуратури. Кожна держава Євросоюзу вста-
новлює роль, місце і завдання прокуратури з урахуванням національних ін-
тересів, конституційних традицій та стану правової культури суспільства. 
Це не виключає можливості використання позитивного досвіду інших країн 
стосовно організації правозахисної діяльності органів прокуратури, але до-
мінуючими при цьому залишаються власні напрацювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти діяльності 
прокуратури у сфері представництва інтересів громадянина або держави в 
суді досліджували Є. Блажівський, В. Долежан, Т. Дунас, О. Іщук, М. Косюта, 
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О. Литвак, І. Марочкін, А. Матвієць, О. Михайленко, Л. Нецька, С. Прилуцький, 
М. Руденко, Г. Середа, Р. Стефанчук, В. Сухонос та інші науковці.

Метою статті є аналіз законодавчо закріпленої функції представни-
цтва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у країнах СНД 
та Євросоюзу та надання пропозицій щодо вирішення проблеми, яка вини-
кає при здійсненні прокуратурою України представницької діяльності, шля-
хом внесення відповідних доповнень та змін до чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У багатьох країнах Європи 
поряд з головною функцією прокуратури − здійсненням кримінального пе-
реслідування – значна увага приділяється захисту прав та свобод громадян 
і інтересів держави у суді. Реагування органів прокуратури в порядку пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді широко практикується 
у країнах СНД (зокрема, Російській Федерації, Білорусі, Казахстані). 

Згідно зі статтями 4 і 23 модельного Закону СНД «Про прокуратуру», якщо 
особа через фізичні, психічні або інші недоліки не в змозі здійснити захист 
своїх прав, прокурор зобов’язаний вжити необхідні заходи для їх забезпечен-
ня. Прокурор має право звернутися з позовною заявою до суду з метою по-
новлення порушених прав особи [1].

Така діяльність органів прокуратури передбачена законодавством і у кра-
їнах Євросоюзу – Бельгії, Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словач-
чині, Угорщині, Іспанії, Франції. Так, відповідно до ст. 127 Конституції Болга-
рії прокуратура в установлених законом випадках бере участь у цивільних 
та адміністративних справах. У цивільному судочинстві Болгарії прокурор 
може виконувати свої завдання в таких процесуальних формах: а) порушен-
ня процесу на захист цивільних прав; б) вступ у вже розпочате цивільне про-
вадження у справі; в) оскарження рішень, ухвал або виконавчих дій; г) звер-
нення з пропозицією про перегляд рішення в порядку нагляду [2, 109–110].

Участь прокурора у цивільному судочинстві відповідно до чинного законо-
давства Франції обов’язкова при розгляді усіх справ з питань громадянства; 
справ із захисту інтересів неповнолітніх, коли виникає загроза їх здоров’ю, 
безпеці або освіті; справ із захисту прав та інтересів інвалідів; справ щодо 
захисту інтересів осіб з психічними вадами; справ щодо деяких питань у сфе-
рі комерційної діяльності (дотримання законності при реалізації майна фір-
ми, яка визнана банкрутом); справ, у яких вирішуються питання державного 
значення.

У Литві прокурори беруть участь у цивільному процесі як самостійна сто-
рона і сприяють пошуку об’єктивної істини як представники держави з пи-
тань захисту інтересів громадянина та суспільства. Передбачена участь про-
курора у процесах з цивільного, трудового, адміністративного та економіч-
ного права і у законі «Про прокуратуру Республіки Угорщина» [3, 87–94].

Відповідно до ст. 3 Закону Республіки Польща від 20 червня 1985 року 
«Про прокуратуру» за прокурором закріплено повноваження пред’явлення 
позовів у карних та цивільних справах, а також подання клопотань і участь у 
судовому розгляді у цивільних справах, справах у сфері трудових відносин і 
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соціального страхування, якщо того вимагає охорона правопорядку, громад-
ських інтересів, власності або прав громадян [4, 294–367]. Згідно зі ст. 2 За-
кону Латвійської Республіки від 19 травня 1994 року «Про прокуратуру» до 
функціональних повноважень прокуратури віднесено захист прав і законних 
інтересів осіб та держави і в установлених законом випадках подання позов
них і інших заяв, а також взяття участі у розгляді справ у судах [5]. Зазначене 
дає підстави стверджувати, що в європейському праві завдання прокурорів 
у цивільних і адміністративних процесах універсальні й полягають у захисті 
прав соціально вразливих категорій громадян. 

Зауважимо, що у розвинених країнах Європи історично склалися могутні 
саморегулятори громадянського суспільства, функціонує стабільне законо-
давство, діють вікові традиції поваги до закону; всі структури державного 
і соціального механізму характеризуються високою правовою культурою. 
І всетаки, незважаючи на це, для європейських держав продовжує залиша-
тися актуальним здійснення прокуратурою повноважень поза межами кри-
мінальної сфери. Україна робить лише перші кроки на шляху до євроінте-
грації, проводяться реформи судової і правоохоронної систем, і на цьому ета-
пі вкрай важливо забезпечити ефективну діяльність органів прокуратури 
щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Від принципової позиції прокурора у підготовці позовної заяви, участі в 
судовому процесі щодо захисту інтересів держави та при виконанні судових 
рішень залежить рівень відшкодування збитків, заподіяних державі. Про-
курор, представляючи інтереси держави в суді, відстоює економічні та інші 
державні інтереси, які порушуються внаслідок протиправних дій (бездіяль-
ності) фізичних або юридичних осіб. У разі, якщо суб’єкт владних повнова-
жень не здійснює чи неналежним чином здійснює захист законних інтересів 
держави або якщо він відсутній, а також у разі представництва інтересів гро-
мадянина з метою встановлення наявності підстав для представництва, про-
курор має право витребовувати копії документів, матеріалів і пояснення від 
посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
військових частин, державних та комунальних підприємств, установ і орга-
нізацій, органів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Не можна ототожнювати статус прокурора зі статусом представника 
сторони. Відносини між представником і довірителем засновані на дого-
ворі доручення або трудовому договорі. Представник для виконання своїх 
обов’язків наділяється відповідними повноваженнями й не може виходити 
за межі цих повноважень, якщо не одержить на це спеціального дозволу. Про-
курор здійснює представництво від імені держави і як учасник процесу має 
особливий правовий і процесуальний статус. Для підтвердження своїх пов
новажень у судочинстві йому не потрібно надавати суду ніяких документів 
(довіреностей), оскільки він виконує обов’язки згідно із законом. Прокурор 
самостійно визначає підстави для представництва інтересів громадянина 
або держави в суді, його форму та участь на будьякій стадії судочинства в 
порядку, передбаченому процесуальним законодавством. При цьому проку-
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рор не має домінуючого становища в судовому процесі, користується про-
цесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу, і його позиція 
не є вирішальною для винесення рішення у справі. Іншим учасникам судо-
вого процесу надається можливість заперечувати проти доводів прокурора. 
З огляду на це представництво прокурором у суді інтересів громадянина або 
держави необхідно розглядати як правовідносини, що виникають між судом 
та прокурором.

При цьому поновлення порушених прав і свобод особи залежить від ак-
тивної і виваженої позиції прокурора при підготовці позовної заяви і участі в 
судовому процесі. На думку П.В. Шумського, головне завдання представниц
тва прокуратурою інтересів громадянина у суді, яке фактично ґрунтується 
на Конституції України, –  відновлення прав окремої людини [6, 25].

Не всі науковці погоджуються із визначенням у законі вичерпного перелі-
ку осіб, інтереси яких за їх зверненнями повинні представляти в суді проку-
рори. Зокрема, В.В. Долежан [7, 187–188] і М.В. Руденко [8, 20–21] вважають, 
що прокурор повинен мати право реалізовувати свої представницькі повно-
важення в усіх випадках, коли потрібно захистити порушені конституційні 
права громадян. З огляду на наведені міркування кожен громадянин, права і 
законні інтереси якого порушені і який з цього приводу направив звернення 
до органів прокуратури, має бути захищений прокурором у порядку пред-
ставництва.

Але така точка зору є хибною, оскільки у чинному законодавстві України 
передбачено можливості для самостійного звернення громадян до суду за 
захистом порушених прав і свобод. Гарантованість судового захисту дає мож-
ливість самим порушити цивільну або адміністративну справу в суді і брати 
участь в її розгляді.

Отже, представництво прокурором інтересів громадянина в суді повинно 
мати місце лише тоді і саме тоді, коли особа не спроможна самостійно реалі-
зувати право на судовий захист своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» представництво про-
курором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні про-
цесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або 
держави, у випадках та порядку, встановлених законом. Прокурор здійснює 
представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, інозем-
ця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна 
самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати 
процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність 
або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким зако-
ном надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здій-
снюють або неналежним чином здійснюють її захист.

При цьому у Законі зазначено, що прокурор здійснює представництво в 
суді інтересів не тільки громадянина України, а й іноземця або особи без гро-
мадянства, але залишає поза увагою законність перебування їх на терито-
рії України. З цього приводу слід звернути увагу на трактування ст. 1 Закону 
України «Про звернення громадян», у якій встановлено, що особи, які не є 
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громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке саме 
право на подання звернення, як і громадяни України. 

З огляду на це законодавцю варто доповнити зазначену правову норму За-
кону України «Про прокуратуру» щодо захисту в суді інтересів іноземця або 
особи без громадянства, які законно знаходяться на території України.

Слушним є і зауваження М.В. Косюти про те, що «прокуратура  здійснює 
захист прав та законних інтересів громадян, а не просто інтересів, як це за-
значено в Конституції України» [9, 144–145].

Отже, ст. 121 Основного Закону України і статті 23 і 24 Закону України «Про 
прокуратуру» доцільно доповнити словом «законні», таким чином надати 
формулювання: «законні інтереси громадянина».

Відповідно до зазначених правових норм Закону України «Про прокурату-
ру» прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у 
разі порушення або загрози їх порушення, якщо захист цих інтересів не здій-
снює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місце-
вого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції 
якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 
органу. При цьому не допускається здійснення прокурором представництва 
в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у правовідноси-
нах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльніс-
тю Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю 
засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних організа-
цій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших гро-
мадських об’єднань. Представництво в суді інтересів держави в особі Кабі-
нету Міністрів України та Національного банку України може здійснюватися 
прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної прокурату-
ри виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора 
України, його першого заступника чи заступника відповідно до компетенції.

З метою однакового застосування судами поняття «інтереси держави» у рі-
шенні Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 року у справі № 11/99 
щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Господарського процесуального 
кодексу України встановлено, що «інтереси держави» є оціночним поняттям, 
прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно ви-
значає, з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в 
чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших 
інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та 
зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у 
спірних відносинах. Таким органом може бути орган державної влади чи ор-
ган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу 
виконавчої влади.

У зв’язку з прийняттям 14 жовтня 2014 року Закону України «Про проку-
ратуру» передбачено і доповнення ч. 3 ст. 128 Кримінального процесуально-
го кодексу України, ч. 2 ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни, ч. 2 ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України та ч. 1 ст. 29 Гос-
подарського процесуального кодексу України щодо отримання прокурором 
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письмової згоди законного представника або органу, якому законом надано 
право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, на здійснення 
представництва.

Отримання письмової згоди фактично є наданням громадянином, закон-
ним представником або відповідними органами звернення до прокуратури 
про захист права особи в порядку представництва.

Прокурору для реагування в порядку представництва відповідно до Зако-
ну України від 14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру» необхідно мати чоти-
ри підстави: поперше, наявність факту порушення прав, свобод та законних 
інтересів громадянина або законних інтересів держави; подруге, особа по-
требує захисту саме у випадках, визначених законом, законні представники 
або відповідні органи при цьому не здійснюють або неналежно здійснюють 
його, а захист інтересів держави не здійснює або неналежно здійснює відпо-
відний орган державної влади чи суб’єкт владних повноважень або він від-
сутній; потретє, те, що перед зверненням до суду прокурор зобов’язаний 
повідомити про це громадянина, законного представника або відповідний 
суб’єкт владних повноважень, які мають право оскаржити наявність підстав 
для представництва або надати згоду на це; почетверте, підтвердження су-
дом підстав для представництва.

Форми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у 
суді деталізовані у ст. 23 зазначеного Закону, в якій встановлено, що під час 
здійснення представництва інтересів громадянина або держави у суді проку-
рор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, 
що регулює виконавче провадження:

1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням);
2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої осо-

би, на будьякому етапі судового провадження;
3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за 

позовом (заявою, поданням) іншої особи;
4) брати участь у розгляді справи;
5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випад-

ках та порядку, визначених кримінальним процесуальним законом;
6) брати участь у виконавчому провадженні при реалізації рішень у спра-

ві, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина 
або держави в суді.

Прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, дотримуючись прин-
ципу незалежності суддів і додержання закону, слідкує за виконанням вимог 
про всебічний, повний і об’єктивний розгляд справи та постановленням су-
дового рішення, що ґрунтується на законі. Прокурор може вступити у справу 
на будьякій стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав 
громадян та інтересів держави. Прокурор має рівні права з іншими учасни-
ками судового засідання. Обсяг і межі повноважень прокурора, який бере 
участь у судовому процесі, визначаються Законом України «Про прокурату-
ру» та процесуальним законодавством України.

У наказі Генерального прокурора України від 28 травня 2015 року № 6гн 
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«Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтере
сів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рі-
шень» встановлено, що оцінка діяльності прокурорів з питань представни-
цтва інтересів громадян і держави в суді, їх захисту при виконанні судових 
рішень залежить від своєчасності та повноти вжитих прокурорами заходів 
щодо фактичного поновлення порушених прав і свобод громадян та закон-
них інтересів держави, реального відшкодування завданих їм збитків.

На жаль, при прийнятті Закону України «Про прокуратуру» законодавець 
залишив поза увагою підставу для представництва в суді інтересів громадя-
нина щодо його неспроможності через фізичний стан або похилий вік само-
стійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати проце-
суальні повноваження. Захист громадян зазначеної категорії не передбаче-
ний і у Законі України «Про безоплатну правову допомогу».

Окрім того, згідно із Законом України «Про судовий збір» (із змінами на 
3 вересня 2015 року) органи прокуратури не звільняються від сплати судо-
вого збору під час розгляду справи в судових інстанціях. Водночас і правові 
норми процесуального законодавства не містять посилання на звільнення 
прокурора від сплати судового збору при поданні до суду позовної заяви, апе-
ляційної або касаційної скарги. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи май-
новий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити 
сплату судового збору на певний термін, але не довше, ніж до ухвалення су-
дового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звіль-
нити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті. 

Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судо-
чинства та функціонування органів судової влади.

Зазначене свідчить, що вирішення цього питання через подання прокуро-
ром до суду клопотання про прийняття до розгляду справи з відстрочкою від 
сплати судового збору не є обов’язковим для задоволення його судом. 

Тягарем на державний бюджет лягає і виділення коштів на вказані потре-
би для органів прокуратури. Навіть визначення розміру коштів у бюджеті на 
ці потреби не гарантує їх реального надання органам прокуратури.

Так, у першому кварталі 2016 року до органів прокуратури на здійснення 
представницької діяльності направлено коштів менше ніж у чотири рази від 
їх реальної потреби. Брак коштів у цьому випадку може стати на заваді пред-
ставництва прокуратурою інтересів держави у суді. Їх відсутність не сприя-
тиме і захисту прокурором в порядку представництва прав, свобод та закон-
них інтересів громадян.

Водночас про ефективність представницької діяльності свідчить той факт, 
що судами у 2015 році задоволено вимоги прокурорів у 18 939 позовах на за-
гальну суму 9 млрд 823 млн грн. Добровільно відшкодовано відповідачами за 
закритими справами 543 млн грн. Передано на примусове виконання судові 
рішення на загальну суму 5 млрд 425 млн грн, у тому числі щодо стягнень у 
бюджетній сфері – на 252 млн грн. Повернуто та попереджено незаконне на-
дання майже 60,3 тис. га земель.
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Висновки. Вирішення проблеми, що виникає при здійсненні прокурату-
рою представницької діяльності, вбачається у доповненні Закону України 
«Про судовий збір» положенням про те, що від сплати судового збору звіль-
няються органи прокуратури – при здійсненні представництва інтересів 
громадянина або держави в суді. Внесення законодавцем запропонованих 
доповнень до зазначених правових норм чинного законодавства сприятиме 
ефективному виконанню органами прокуратури функції представництва ін-
тересів громадянина або держави в суді.
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 Евгений БЕСКРОВНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРОКУРОРОМ ИНТЕРЕСОВ  
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ГОСУДАРСТВА В СУДЕ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье проанализировано законодательное закрепление функции представительства 
прокуратурой интересов гражданина или государства в суде в странах СНГ и Евросоюза. 
Рассмотрены изменения оснований и порядка осуществления прокурором представитель-
ской деятельности в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре» от 14 октября 
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2014 года. Выдвинуты предложения о решении проблемы, которая возникает при осущест-
влении прокуратурой представительской деятельности, путем внесения законодателем 
соответствующего дополнения в Закон Украины «О судебном сборе».

Ключевые слова: прокурор; представительство; права; свободы; законные интересы; 
гражданин; государство.

Yevhen BEZKROVNYI

REPRESENTATION OF CITIZENS AND STATES INTERESTS 
 IN COURT BY THE PUBLIC PROSECUTOR  

UNDER CURRENT CONDITIONS

The article analyzes legislative recognition of the function of legal representation by the 
Prosecutor’s Office of a citizen or the State in the courts in the CIS and European Union countries. 

According to the Law of Ukraine «On Public Prosecution» of October 14, 2014, the grounds and 
procedure for representing a citizen or the State in the court by the Prosecutor’s Office have changed. 
The solution to the problem that has arisen in legal representation by the Prosecutor’s Office 
seems to lie in modifying the Law of Ukraine «On the Court Fees» by adding the provision that the 
Prosecutor’s Office bodies, when they represent the interests of a citizen or the State in the court, will 
be exempt from paying the court fees. Such amendments by the lawmaker will contribute to efficient 
representation activities of the Prosecutor’s Office bodies.

Keywords: prosecutor; representation; rights; freedoms; legitimate interests; citizen; the State.


