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ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 
ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

З ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА 
АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ

Досліджено історичні та правові передумови становлення функції прокуратури України 
з представництва інтересів громадянина або держави в суді, а також основні чинники, що 
визначали цей процес. Висвітлено доктринальні погляди на періодизацію становлення та 
розвитку інституту прокуратури в Україні, проаналізовано наукову полеміку з приводу іс-
торичного аспекту функції представництва прокуратурою України інтересів громадянина 
або держави в суді.

Ключові слова: прокуратура; функція представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді; становлення та розвиток, періоди. 

Постановка проблеми. Невід’ємною складовою дослідження будь-якого 
явища є вивчення його генези, тобто виникнення, становлення, розвитку, 
а також чинників, що визначають цей процес. З прийняттям Верховною Радою 
України 14 жовтня 2014 року Закону України «Про прокуратуру» (Закон) [1] 
відбулось нове законодавче закріплення функціонального спрямування су-
часної прокуратури України, яке передбачає два напрями: участь прокурора 
у сфері кримінальної юстиції і діяльність, що здійснюється поза межами кри-
мінальної юстиції з метою захисту прав, свобод і законних інтересів фізич-
них і юридичних осіб, а також суспільства та держави. Правовий аналіз змісту 
нового Закону підтверджує, що правозахисний потенціал прокуратури Укра-
їни поза межами кримінальної юстиції зводиться до вдосконалення правової 
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регламентації конституційної функції представництва інтересів громадяни-
на або держави в суді у випадках, визначених законом. При цьому положення 
нового Закону до певної міри змінюють форми реалізації цієї функції, а отже, 
і пов новаження прокурора, що їх опосередковують. Вказані положення мають 
дискусійний характер та потребують з’ясування історичних і правових пере-
думов становлення функції прокуратури України з представництва інтересів 
громадянина або держави в суді та чинників, що визначали цей процес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання становлення та роз-
витку діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина 
або держави в суді досліджували у своїх працях такі науковці, як: О. Анпіло-
гов, Є. Блажівський, Л. Грицаєнко, Т. Дунас, С. Казанцев, В. Карпунцов, М. Ко-
сюта, В. Лакізюк, О. Литвак, М. Мавдрик, О. Михайленко, М. Мичко, Н. Наулік, 
Є. Попович, М. Руденко, В.  Сухонос, П.  Шумський та інші. Однак попри вагомі 
теоретичні напрацювання визначення етапів становлення та розвитку функ-
ції представництва інтересів громадянина або держави в суді залишається 
дискусійним, що пов’язано з різними поглядами на особливості становлення 
національного юрисдикційного процесу та участь у ньому прокурора.

Метою статті (завданням) є дослідження історичних та правових 
передумов становлення функції прокуратури України з представництва 
інтере сів громадянина або держави в суді, а також основних чинників, що 
визначали цей процес, висвітлення доктринальних поглядів на періодиза-
цію розвитку інституту прокуратури в Україні, зокрема історії становлення 
функції представництва прокуратурою України інтересів громадянина або 
держави в суді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зауважити, що доктри-
нальні погляди на історичний аспект представництва прокурором інтере сів 
громадянина або держави в суді свідчать про те, що науковці не можуть знай-
ти спільної думки з питання, чи є ця функція новою для прокуратури Украї-
ни.

Так, деякі автори зазначають, що ця функція не є принципово новою для 
прокуратури України [2, 47; 3, 171]. Підставою для такого твердження слугує 
той факт, що й до прийняття у 1996 році Конституції України [4] прокурор 
відповідно до статей 20 та 35 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листо-
пада 1991 року [5] мав право звертатися до суду із заявами про захист прав і 
законних інтересів громадянина та держави та представляти їхні інтереси в 
суді.

Однак, на відміну від викладеної вище позиції, переважає доктринальне 
твердження про те, що п. 2 ст. 121 Конституції України 1996 року закріпив прин-
ципово нову функцію прокуратури України [6, 43; 7, 7; 8; 9, 68; 10, 24]. Основ-
ним аргументом прихильників цієї позиції слугує твердження, що «... опоненти 
цієї точки зору плутають два поняття: представництво прокуратури в суді як 
інституціональна функція прокуратури і процесуальна діяль ність прокурора 
у цивільному і арбітражному судочинстві по захисту прав і законних інтере-
сів громадян і держави. Ці поняття близькі, але не тотожні. Їх співвідношення 
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у спільному вигляді можна визначити як ціле і частину, де перше поняття є ці-
лим, а друге – частиною» [9, 68].

Дослідження деяких науковців, присвячені історичному аспекту представ-
ництва прокурором інтересів у відповідних процесах, хоч і не містять прямої 
вказівки на це, однак дають підстави припустити, що, на думку авторів, по-
вноваження прокурора з представництва інтересів у відповідних процесах 
не виникли на пустому ґрунті, а сформувалися в результаті певних історич-
них закономірностей. Як влучно зауважив з цього приводу А. Симонян, пред-
ставницькі функції хоч і були властиві прокуратурі споконвічно, однак не за 
всіх часів виявлялися в усій своїй повноті [11, 60].

Проаналізована наукова полеміка з приводу історичного аспекту функції 
представництва прокуратурою України інтересів громадянина або держави 
в суді засвідчує потребу у дослідженні історичних та правових передумов 
становлення цієї функції та з’ясуванні доктринальних поглядів на періоди-
зацію.

Зокрема, М. Муравйов, досліджуючи розвиток та основні типи прокура-
тури, зазначав, що назва «прокуратура» походить від латинського дієслова 
procurare, що означає опікуватися, завідувати, управляти чимось. Звідси по-
хідний іменник procurator – завідуючий, керуючий. Відповідно до цього ста-
родавньою французькою мовою стряпчий, повірений, управитель справами 
тощо називався procurateur, що згодом скоротилось до procureur. Таким чи-
ном, термін «прокурор» етимологічно та історично виражає поняття пред-
ставництво однією особою інтересів іншої [12, 24].

Дослідники зазначають, що стародавній світ не виробив і не знав інсти-
туту прокуратури. Водночас у стародавніх установах, а ще більше в право-
вій свідомості тогочасних народів знайшли своє місце та визнання задатки 
цього необхідного елемента сучасної юстиції, в тому числі у вигляді участі 
в судах, а також у вигляді повірених держави чи її глави. Від стародавнього 
світу ці задатки, за посередництва римського права, дістались у спадок на-
ступним епохам [12, 47]. В. Сухонос охарактеризував цей історичний етап як 
«передісторію» прокуратури, зазначивши, що зародження прокуратури в її 
сучасному розумінні обумовлене розвитком середньовічного європейського 
суспільства (в результаті секуляризації церква втратила право здійснювати 
судочинство у більшості категорій цивільних та кримінальних справ, у ба-
гатьох країнах починають формуватися розгалужені судові системи тощо), 
що поступово призвело до змін у масовій правосвідомості. Перша європей-
ська країна, де було створено систему органів прокуратури, – середньовічна 
Франція, яка вважається «батьківщиною» прокуратури у сучасному розумін-
ні. Засновником французької прокуратури прийнято вважати короля Філіпа IV 
Красивого, згідно з ордонансом якого від 25 березня 1302 року було засновано 
цей орган та визначено організацію представництва корони в судах королів-
ськими прокурорами. Це дало можливість створити у Франції у XII–XIII століт-
тях при судах різних рівнів численний клас стряпчих-прокураторів, з-поміж 
яких король обирав собі повірених. Тобто спочатку французька прокуратура 
виконувала у чистому вигляді функції представника інтересів короля у суді 
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і лише значно пізніше почала захищати інтереси держави та суспільства в 
цілому [13, 104].

Таку думку висловлювали і Т. Дунас та М. Руденко. Досліджуючи історико-
теоретичний аспект представництва прокурора в цивільному процесі, ці ав-
тори зазначають, що вперше прокуратура була створена у Франції в 1302 році 
як орган представництва інтересів монарха [14, 8].

Як стверджує С. Казанцев, судово-представницька функція французької 
прокуратури завжди визначала суть цього інституту в королівській Франції. 
При цьому історично першою функцією французької прокуратури було пред-
ставництво в суді приватних осіб [15, 47]. Королівський ордонанс 1302 року 
науковці визнають документом, згідно з яким було засновано французьку 
державну прокуратуру в сучасному сенсі цього слова. Цим же ордонансом 
було затверджено присягу прокурорів і адвокатів короля, які свідчили про 
те, що вони були покликані захищати в суді не лише інтереси монарха, а й 
державні інтереси в цілому [15, 53].

Таким чином, видаються переконливими доктринальні висновки про те, 
що представницька функція була властива прокуратурі від самого її «наро-
дження» як такої [11, 60].

Зауважимо, що доктриною напрацьовано значну кількість періодизацій 
становлення та розвитку прокуратури України як в цілому, так і як інституту 
захисту прав і свобод людини й громадянина.

Зокрема, В. Сухонос, вивчаючи місце прокуратури України в системі дер-
жавних органів, акцентує увагу на таких етапах: прокуратура на території 
України в період 1722–1917 років;  організація і діяльність прокуратури в 
період української революції (1917–1921 роки); створення та розвиток про-
куратури України в складі СРСР [3, 3].

Є. Попович виділяє п’ять історико-правових періодів розвитку інституту 
прокуратури в Україні: період входження Правобережжя України до складу 
Речі Посполитої (1578–1795 роки); період входження України до складу Ро-
сійської імперії (1722–1917 роки); період Української Народної Республіки 
(1917–1922 роки); радянський (1922–1991 роки) і період незалежності Укра-
їнської держави, який розпочався у 1991 році [16, 15].

Досліджуючи історію становлення та розвитку прокуратури України як 
інституту захисту прав і свобод людини і громадянина, М. Мавдрик виділив 
наступні етапи: 1) становлення за часів перебування України в складі Росій-
ської імперії та інших держав; 2) нормативно-правове закріплення за часів 
боротьби України за незалежність у 1917–1921 роках; 3) створення і розви-
ток в радянській Україні; 4) нормативно-правове оформлення в Конституції 
та законах незалежної України [17].

Р. Шестопалов виокремлює період правозахисної діяльності прокуратури не-
залежної України (з 1991 року по теперішній час), який умовно поділяє на два 
етапи: доконституційний (1991–1996) та післяконституційний (з 1996 року до 
сьогодні). Однією з форм реалізації правозахисної діяльності прокуратури не-
залежної України на післяконституційному етапі автор зазначає судову – пред-
ставництво прокурором у суді прав громадян та інтересів держави [18, 149–150].
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Варто зауважити, що останнім часом в науці відбулося переосмислення пе-
ріодизації розвитку української прокуратури. Це обумовлено дослідженнями 
польських та вітчизняних науковців, які дають підстави не погоджуватись із 
твердженням, що історія прокуратури на українських землях розпочинаєть-
ся із 1722 року, тобто з указів Петра I про створення прокуратури. Є підстави 
вважати, що прокуратура України починає своє літочислення знач но раніше 
[19, 35]. Документальним підтвердженням цього є відомості, що містяться 
у книзі Володимира Свербигуза «Старосвітське панство». Зокрема, в ній по-
відомляється про те, що у 1578 році на Сеймі Речі Посполитої було створено 
особливий для України трибунал – Луцький, що мав повноваження вищого 
суду в Україні. Його дію було поширено на Київське, Волинське та Брацлавське 
воєводства [20, 12]. Наступного, 1579, року в Батурині створено Український 
трибунал у вигляді міністерства, до складу якого увійшло сім департаментів. 
Депутати трибуналу щороку обирали інстигатора (прокурора) [20, 16–17].

Назва instigator походить від instigare, що означає «спонукати, підбурюва-
ти». Латинський вираз pars instigans слугував у правових джерелах для по-
значення позивача у процесі. Якщо інстигатор представляв державний ін-
терес, тоді він отримував відповідний додаток для того, щоб відрізнити його 
від звичайного pars instigans. Надалі для скорочення цей характерний дода-
ток було відкинуто, а інстигатором почали називати особу, яка представляла 
публічний інтерес [21, 52].

З огляду на тему дослідження привертає увагу тогочасний інститут коро-
лівських інстигаторів, які позивалися через королівський (надвірний суд), 
коли йшлося про доходи короля. Королівський інстигатор виступав також 
як сторона у кримінальних справах, де об’єктом замаху була держава. До пев-
ної міри сфера кримінальних повноважень інстигатора поєднувалася з його 
функцією представника державної казни та інтересів короля [21, 53–54]. По-
сади інстигаторів на українських землях, як зазначає Р. Савуляк, були лікві-
довані Катериною II в кінці XVII століття через поширення на них російсько-
го судоустрою [21, 58].

На українських землях у складі Російської імперії інститут прокуратури 
бере початок з 1722 року. Як уже зазначалось вище, в цей період у Росії проку-
ратуру було створено указами Петра I. Так, 16 травня 1722 року указом «Про 
заснування в Глухові малоросійської колегії та про призначення в оную при-
сутствующим бригадира Вельямінова» на території України було запровадже-
но посаду прокурора. Основними завданнями, які покладалися на прокурату-
ру, були: здійснення нагляду за законністю діяльності державних органів та 
структур. Також повноваженнями прокуратури було передбачено нагляд за 
законністю та правопорядком, боротьба з корупцією, контроль та нагляд за 
місцями утримання ув’язнених під вартою [22, 31]. С. Казанцев зазначає, що у 
цей період в Росії виникає інститут нагляду, який, хоча й отримав французьку 
назву, але був результатом творчості Петра I і містив елементи французької 
прокуратури, шведських омбудсманів та німецьких фіскалів. Однак, якщо у 
Франції прокурори були слугами закону, які охороняли інтереси корони, то в 
Росії вони стали слугами корони, що охороняли її закони. У Франції було запо-
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зичено головну функцію – нагляд за точним виконанням закону тим органом, 
при якому знаходився прокурор (втім, французькі прокурори діяли при судо-
вих органах, а російські, головним чином, при адміністративних). Водночас 
інші судові функції прокуратури були відкинуті Петром I [15, 131].

Важливим етапом розвитку прокуратури стала губернська реформа 
1775 року, що відбулась у період правління Катерини II. До цього часу про-
куратура в Росії існувала виключно як орган загального нагляду, а 1775 року 
згідно з положеннями «Установи для управління губерній Всеросійської Ім-
перії» було створено прокуратуру судову: запроваджено посади губернських 
стряпчих і прокурорів та стряпчих губернських судових органів. Обов’язки 
губернських стряпчих зводились до виступу в судах з висновками від іме-
ні відповідних прокурорів, але вони могли бути і позивачами в справах, що 
стосувались казенного інтересу, а також по справах малолітніх, які не мали 
опікунів [15, 229–230]. Дослідники зазначають, що стряпчі були судовими 
уповноваженими прокурорів, які мали монополію на ведення судових справ, 
доручених прокурорському захисту, і за їх посередництва прокурори здій-
снювали процесуальну діяльність [12, 308].

З 1796 до 1803 року було запроваджено посади губернських прокурорів та 
губернських стряпчих Київської, Чернігівської, Подільської, Волинської, Ка-
теринославської, Полтавської, Таврійської, Херсонської, а у 1835 році – Хар-
ківської губерній [17]. 

Напередодні реформ 60-х років XIX століття діяльність прокуратури у ци-
вільному процесі відбувалась на двох основних напрямах. По-перше, проку-
рор виконував функцію органу нагляду за законністю, для чого переглядав і 
вивчав усі рішення цивільних судів. По-друге, прокурор був повіреним у ка-
зенних справах і у справах деяких категорій приватних осіб. Виступаючи як 
позивач у справах скарбниці, прокурор користувався всіма правами сторони. 
Крім того, прокурори вели справи міських громад, церков, монастирів, де-
яких інших юридичних осіб, а також фізичних осіб, які не мали можливості 
самостійно захистити свої права [15, 274; 23, 95].

Подальший розвиток повноважень прокурора у сфері, яка є предметом 
нашого дослідження, пов’язаний із проведенням судової реформи Олек-
сандром II. Першим етапом цієї реформи стало затвердження «Основних по-
ложень перетворень судової частини в Росії». Прокуратуру було звільнено 
від функції загального нагляду. В цивільному процесі коло справ, у яких про-
курор брав участь, обмежено справами скарбниці, осіб, що перебували під 
опікою, безвісно відсутніх та деякими іншими [15, 305].

Розробники судової реформи 1864 року вважали, що участь прокурора в 
цивільних справах суперечить правилам змагального процесу, тому «Основ-
ні положення цивільного судочинства» 1862 року обмежували коло цивіль-
них справ, у яких брав участь прокурор (проте він ставав учасником процесу) 
[15, 402].

У статті 343 Статуту цивільного судочинства 1864 року [24] передбачало-
ся, що прокурор дає висновок у справі. Такий висновок був обов’язковим, зо-
крема, у справах казенного управління; у справах земських установ, міських 



171

Іст
оричні т

а правові передум
ови ст

ановлення 
ф
ункції прокурат

ури України з предст
авницт

ва інт
ересів гром

адянина або держ
ави в суді, с. 165–178 ©

 М
ар
ин
а 
Ст

еф
ан
чу
к,

 2
01

4
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 4’2014

і сільських громад; у справах осіб, що не досягли повноліття, безвісно від-
сутніх, глухонімих і божевільних; у спорах про підробку документів і взагалі 
у випадках, коли в цивільній справі виявляються обставини, що підлягають 
розгляду судом кримінальним; у справах шлюбних і про законність наро-
дження. 

Крім того, в шлюбних справах і в справах про законність народження у разі 
відсутності відповідача, а також про визнання осіб божевільними прокурор 
мав права сторони, в тому числі право на оскарження судових рішень. У спра-
вах про визнання осіб безвісно відсутніми, божевільними, марнотратами, 
а також про виправлення актів цивільного стану прокурор не лише виступав 
із висновками, а й мав право порушувати справу [15, 406].

Оцінюючи роль судової реформи Олександра ІІ, М. Муравйов стверджу-
вав, що раніше позовна діяльність прокурора в інтересах закону, уряду та су-
спільства була лише незначним та майже фіктивним додатком до обов’язків 
з нагляду. Новий прокурор перетворився із немічного позивача на активного 
представника перед судом тих вищих публічних інтересів, справедливе за-
доволення яких віднесено до обов’язків суду [12, 438]. Г. Тимченко з цього 
приводу зазначає, що основні повноваження та форми участі прокурора в су-
довому процесі були окреслені вже на початку становлення органів прокура-
тури, а судова реформа 1864 року сприяла удосконаленню органів прокура-
тури, посиленню впливу прокуратури на стан законності у державі [23, 95]. 
Н. Наулік зауважує, що саме після вказаних судових реформ запроваджується 
інститут представництва інтересів громадян та держави в суді у деяких кате-
горіях справ, які було визначено в Статуті цивільного судочинства 1864 року 
та в Збірнику судових уставів [22, 31]. 

Щодо становлення та розвитку інституту прокуратури України в складі 
Австрійської, а пізніше – Австро-Угорської імперій, то варто сказати, що впер-
ше у Галичині посади державних прокурорів було запроваджено в 1840 році, 
а в 1855 році створено єдину систему державних прокуратур у складі вищих 
державних прокуратур та підпорядкованих їм державних прокуратур. 

Крім того, з метою захисту майнових та пов’язаних з ними інтересів Ав-
стрійської, а згодом і Австро-Угорської імперій на території Австрії у XIX сто-
літті розпочався процес організації фінансових прокуратур. Так, у 1852 році 
у період судової реформи у м. Львові було утворено Галицьку фінансову про-
куратуру, діяльність якої поширювалась на територію всього коронного 
краю Галичини та Лодомерії. До 1867 року повноваження Галицької фінан-
сової прокуратури поширювалися також і на територію Буковини, де лише 
у 1867 році було засновано Чернівецьку фінансову прокуратуру. Єдиний на 
території всієї імперії окремий відділ Галицької фінансової прокуратури 
у статусі експозитури функціонував також у Кракові [25, 44]. 

Законодавство Австрії, а згодом і Австро-Угорщини закріплювало широ-
кий перелік повноважень Галицької фінансової прокуратури. До основних, 
зокрема, належали представництво інтересів держави при вирішенні пра-
вових спорів та судове представництво у справах, предметом розгляду яких 
були державне майно та прирівняні до нього фонди. Значна увага Галицької 
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фінансової прокуратури спрямовувалася на участь у справах щодо встанов-
лення або підтвердження права власності держави на ті чи інші види майна. 
Тому досить широкого застосування набула практика звернення фінансової 
прокуратури Галичини з позовами в суди коронного краю про примусове від-
чуження земельних ділянок, а також про усунення порушень права власнос-
ті. Захищаючи майнові інтереси держави, Галицька фінансова прокуратура 
неодноразово брала участь у провадженні у справах за позовами громад-
ських організацій та церков до мешканців міст або сіл про виконання запо-
вітів у тих випадках, коли ними оскаржувались такі заповіти. При здійснен-
ні представництва інтересів державних органів у судах Галицька фінансова 
прокуратура користувалася всіма процесуальними правами позивача або 
відповідача [25, 46].

До повноважень прокуратур на землях України у складі Австро-Угорщини 
належали, серед іншого, участь державних прокурорів у розгляді судами пер-
шої інстанції окремих категорій цивільних справ, зокрема щодо оголошення 
особи померлою, розлучення або визнання шлюбу недійсним, усиновлення, 
встановлення опіки (піклування) або їх скасування тощо [17]. 

Інститут прокуратури за часів УНР та ЗУНР науковці характеризують як 
аналог того державного органу, що функціонував на території України піс-
ля судово-правової реформи в Російській імперії 1864 року та в Австро-Угор-
ській імперії [17]. При цьому, як зазначає Н. Наулік, за досить короткий тер-
мін існування прокуратур в УНР, гетьманській державі, Директорії та ЗУНР 
не було створено норм, які передбачали представництво інтересів громадян 
та держави в суді [22, 32].

Періодизація розвитку прокуратури за радянських часів виокремлює два 
етапи: перший розпочався з утворення Прокуратури УСРР, яка була складо-
вою системи державного устрою УСРР, а другий – з утворення Прокуратури 
СРСР [16, 17].

Прокуратура УРСР була заснована постановою Всеукраїнського ЦВК 
28 червня 1922 року у складі Народного комісаріату юстиції як окремий від-
діл, що підпорядковувався безпосередньо Народному комісару юстиції, кот-
рий постановою ВУЦВК призначався також і прокурором УРСР [17].

В. Мурза, досліджуючи взаємодію прокуратури та суду у 20-х – на почат-
ку 30-х років ХХ століття, зазначає, що вона полягала, зокрема, у здійсненні 
певних процесуальних дій, нагляді прокуратури за судочинством та участі як 
сторони в цивільному та кримінальному процесах (підтримання державного 
обвинувачення) [26, 14].

Початком другого етапу функціонування радянської прокуратури в Укра-
їні стало створення у червні 1933 року Прокуратури СРСР, на яку було по-
кладено загальне керівництво діяльністю прокуратур союзних республік. 
Серед основних правових актів, які регламентували правовий статус радян-
ської прокуратури, слід назвати Конституцію УРСР 1937 року [27], згідно зі 
ст. 112 якої вищий нагляд за точним виконанням законів усіма народними 
комісарами і підвідомчими їм установами, окремими службовими особами, 
а також громадянами на території УРСР здійснювався як прокурором СРСР 
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безпосередньо, так і через прокурора УРСР. Положення про прокурорський 
нагляд у СРСР, затверджене указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 трав-
ня 1955 року, покладало на органи прокуратури нагляд за правильним і од-
наковим застосуванням законів СРСР, союзних і автономних республік [17].

Конституція СРСР 1977 року [28] та Конституція УРСР 1978 року [29] міс-
тили положення про організацію й діяльність органів прокуратури. Зокрема, 
встановлювалося, що найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням 
законів усіма міністерствами, державними комітетами й відомствами, під-
приємствами, установами та організаціями, виконавчими і розпорядчими 
органами місцевих рад народних депутатів, колгоспами, кооперативними та 
іншими громадськими організаціями, службовими особами, а також грома-
дянами на території Української РСР здійснюється Генеральним прокурором 
СРСР і підлеглими йому Прокурором Української РСР і нижчестоящими про-
курорами.

Закон «Про прокуратуру СРСР» від 30 листопада 1979 року [30] визначив 
основні завдання та напрями діяльності органів прокуратури, які відповідно 
до ст. 3 цього Закону зводились до наглядових функцій, зокрема при розгляді 
справ у судах.

Отже, повноваження української прокуратури за часів СРСР переважно по-
лягали у реалізації функції загального нагляду та кримінального пересліду-
вання осіб, які вчинили злочин. Аналізуючи діяльність української прокура-
тури часів СРСР, Н. Наулік зазначає, що інститут представництва громадян 
та держави в суді у ній фактично не функціонував, а це призвело до того, що 
в часи Радянського Союзу інститут прокурорського представництва зазнав 
найбільшої руйнації, оскільки тоталітарний режим усього Союзу, і зокрема 
в Українській РСР, не давав змоги проявити себе у правозахисній діяльності 
[22, 32–33]. 

Вважаємо, що дослідження правових передумов становлення функції 
представництва прокуратурою інтересів за часів СРСР буде неповним без ви-
світлення правової регламентації участі прокурора у судових процесах. 

Так, дослідники історико-теоретичного аспекту представництва прокуро-
ра в цивільному процесі визначають участь прокурора в цивільному проце-
сі у зазначений період як одну з форм виконання ним обов’язків із нагляду 
за додержанням і застосуванням законів на всіх стадіях цивільного процесу. 
Водночас вони зауважують (як особливо вагоме досягнення) здійснення у 
1961–1964 роках кодифікації цивільного процесуального законодавства, пе-
ріод якої став початком впровадження низки законодавчих новел, які мали 
на меті розширення судової компетенції, посилення процесуальних гаран-
тій і удосконалення процесуальної форми. Так, Цивільний процесуальний 
кодекс України (в редакції від 18 липня 1963 року) надавав прокурору зна-
чну роль у судовому процесі. Він мав право: звертатися з позовом; вступати 
у будь-яку цивільну справу незалежно від стадії процесу й давати висновки; 
витребовувати справу із суду й опротестовувати в касаційному порядку або в 
порядку нагляду судові рішення, ухвали, постанови; подавати суду заяви про 
перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал та постанов; здій-
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снювати нагляд за законністю виконання судових рішень. Окремі категорії 
справ взагалі не могли бути розглянуті без участі прокурора [14, 13–14]. 

Розглядаючи питання історичного досвіду представництва прокуратурою 
інтересів держави в арбітражному суді (сьогодні – в господарському суді. – 
М.С.), М. Руденко зазначає, що до 1987 року прокурор міг порушити в тому 
чи іншому державному арбітражі лише наглядове провадження. Указом Пре-
зидії Верховної Ради СРСР від 16 червня 1987 року до ч. 8 ст. 23 Закону СРСР 
«Про прокуратуру СРСР» було внесено норму, яка надавала право прокурату-
рі подавати в інтересах державних, кооперативних і громадських організацій 
позовні заяви не тільки до суду, а й до державного арбітражу, а Указом Пре-
зидії Верховної Ради СРСР від 30 грудня 1987 року ст. 14 Закону СРСР «Про 
державний арбітраж СРСР» було доповнено нормою, згідно з якою у розгляді 
спорів державним арбітражем мав право брати участь прокурор, причому не-
залежно від того, хто порушив арбітражний процес у справі. Таким чином, 
після 1987 року взаємовідносини прокуратури і державних арбітражів набу-
ли безспірного процесуального характеру.

З прийняттям у 1990 році законів СРСР «Про Вищий арбітражний суд СРСР» 
і «Про порядок вирішення господарських спорів Вищим арбітражним судом 
СРСР» державні арбітражі перетворено в арбітражні (господарські) суди, що 
змінило форми їх взаємовідносин з органами прокуратури, а прокурора було 
наділено правами сторони в арбітражному процесі [31, 85–86].

Після здобуття Україною незалежності розпочався черговий етап у станов-
ленні інституту прокуратури. Законом України «Про прокуратуру» від 5 лис-
топада 1991 року [5] було визначено завдання, функції та повноваження ор-
ганів прокуратури незалежної України. Зокрема, у п. 4 ч. 1 ст. 5 цього Закону 
у першій редакції до функцій прокуратури було віднесено участь у розгляді 
в судах, в тому числі цивільних справ та справ про адміністративні правопо-
рушення і господарських спорів у арбітражних судах.

Прийняття 6 листопада 1991 року Арбітражного процесуального кодексу 
України завершило реорганізацію органів державного арбітражу в систему 
арбітражних судів. Вирішення господарських спорів вперше почало розгля-
датися як здійснення правосуддя, а прокурорський нагляд вже не вважався 
вищим, що стало підставою для кардинальних змін у взаємовідносинах ор-
ганів прокуратури та арбітражних судів. Передусім це виявлялося в обме-
женні підстав для вступу прокурора у процес та умов опротестування ним 
рішень арбітражного суду. Формулу «нагляд за виконанням законів при 
розгляді справ у суді» замінено на «участь в арбітражному процесі проку-
рора» [31, 86].

15 грудня 1992 року Верховна Рада України внесла зміни до ст. 13 Ци-
вільного процесуального кодексу України (ЦПК України), якими фактично 
скасувала прокурорський нагляд у цивільному судочинстві. Відповідно до 
цих змін прокурор бере участь у розгляді цивільних справ за його заявами 
про захист інтересів держави або прав і законних інтересів громадян, які 
за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть захистити свої 
права. Прокурор, який бере участь у розгляді цивільних справ у судах, до-
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держуючись принципу незалежності суддів і підпорядкування їх тільки за-
кону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об’єктивний 
розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на за-
коні [32]. 

Таким чином, з проголошенням і закріпленням засад незалежності суддів 
і підпорядкуванням їх лише закону законодавець позбавив прокурора права 
здійснювати нагляд за судовою діяльністю, а також звузив діяльність проку-
рора в цивільному процесі до меж, сумісних із принципами правової держави 
і правом сторін на судовий захист [14, 15].

Із прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України правовий статус 
прокуратури було визначено на рівні Основного Закону України. Функція 
представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, перед-
бачених законом, отримала юридичне та термінологічне закріплення у п. 2 
ст. 121 Конституції України.

Важливою детермінантою закріплення функції прокуратури, пов’язаної 
з участю в судах, саме через інститут представництва інтересів в суді 
у випадках, визначених законом, вважаємо виконання Україною своїх 
зобов’язань перед європейськими інституціями у зв’язку зі вступом до 
Ради Європи. Так, відповідно до Висновку Парламентської асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ) від 26 вересня 1995 року № 190 (1995) щодо вступу України 
до Ради Європи одне із зобов’язань, яке взяла на себе наша держава, по-
лягає в тому, що роль та функції Генеральної прокуратури України будуть 
змінені (особливо щодо здійснення загального контролю за додержанням 
законності) шляхом перетворення цього інституту в орган, який відпові-
датиме принципам Ради Європи [33]. Оскільки функція участі прокурора 
в судах при розгляді різних категорій справ вважалась елементом функ-
ції загального нагляду, законодавцю необхідно було знайти оптимальний 
варіант участі прокурора в суді поза межами кримінального судочинства, 
який, на нашу думку, враховуючи окреслені історичні та правові переду-
мови, і отримав правову регламентацію у конституційно закріпленій за 
прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або 
держави в суді.

Враховуючи викладене вище, вважаємо слушним твердження М. Руден-
ка про те, що історія розвитку представництва прокурора у цивільному та 
господарському судочинстві відображає історію становлення національного 
процесу й участі в ньому прокурора від нагляду за законністю цивільного, 
арбітражного (господарського) процесів через участь у розгляді спорів до 
представництва в суді інтересів громадянина або державних чи суспільних 
інтересів [34, 181].

Висновки. На момент юридичного та термінологічного закріплення в Кон-
ституції України 1996 року функції прокуратури з представництва інтересів 
громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, упродовж 
тривалого періоду відбувалось формування історичних та правових переду-
мов цієї події. Це свідчить про наявність певних етапів, які пов’язані з особли-
востями державотворення, змінами соціально-економічних формацій та, як 
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наслідок, змінами мети і завдань, що ставилися перед прокуратурою в кон-
кретний історичний період. Однак, незважаючи на різницю в меті, завдан-
нях та формах діяльності прокурора в судовому процесі на попередніх ета-
пах, вони стали історичним і правовим підґрунтям функціонування сучасної 
прокуратури та потребують подальшого наукового дослідження з огляду на 
актуальний стан реформування, у тому числі функціонального, прокуратури 
України.
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Марина СТЕФАНЧУК
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 

ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ГОСУДАРСТВА В СУДЕ

Исследованы исторические и правовые предпосылки становления функции прокуратуры 
Украины по представительству интересов гражданина или государства в суде, а также 
основные факторы, определявшие этот процесс. Освещены доктринальные взгляды на пе-
риодизацию становления и развития института прокуратуры в Украине, проанализирова-
на научная полемика относительно исторического аспекта функции представительства 
прокуратурой Украины интересов гражданина или государства в суде.

Ключевые слова: прокуратура; функция представительства интересов гражданина 
или государства в суде; становление и развитие, периоды.

Maryna STEFANCHUK 

HISTORICAL AND LEGAL PRECONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF FUNCTION OF PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE 
ON REPRESENTATION OF INTERESTS OF THE CITIZEN 

OR THE STATE IN COURT

This article examines the historical and legal preconditions for the formation of function of 
prosecutor’s office of Ukraine on representation of interests of the citizen or the state in court, and 
the main factors determining the process. Highlight doctrinal views on periods of formation and 
development institute of office of public prosecutor in Ukraine, analyzed doctrinal controversy 
regarding the historical aspects of the function of representation by office of public prosecutor of 
interests of the citizen or the state in court.

Keywords: рrosecutor; function of representation by office of public prosecutor of interests of the 
citizen or the state in court; formation and development periods.


