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Проблемні питання інституту 
участі прокурора 

у цивільному судочинстві

Після здобуття Україною незалеж-
ності та початку її розвитку як демо-
кратичної правової держави виникла
необхідність реформування цивільно-
процесуального законодавства як у
цілому, так і в окремих його інститутах.

Органам прокуратури належить
особливе місце в механізмі гарантій
законності. Захищаючи права і свобо-
ди громадян, інтереси держави і су-
спільства органи прокуратури, керую-
чись у своїй діяльності законами,
можуть зобов’язати від імені держави
будь-якого керівника піднаглядного
органу, організації чи установи усуну-
ти порушення законності, вжити за-
ходів для попередження таких пору-
шень у майбутньому, вимагати при-
тягнути до відповідальності винних.

Прийнята у 1996 р. Конституція
України передбачає одну з основних
функцій прокуратури України – пред-
ставництво інтересів громадянина або
держави в суді у випадках, визначених
законом. Для практичної та якісної

реалізації цієї норми Основного За-
кону 21 червня 2001 р. Верховна Рада
України прийняла законодавчі акти,
якими не тільки внесено відповідні
зміни до цивільного процесуального
законодавства, а 12 липня 2001 р.– 
і до Закону України «Про прокурату-
ру», а й докорінно переглянуто роль
прокурора в цивільному судочинстві.

Цивільний процесуальний кодекс
України від 18 березня 2004 р. повні-
ше відбиває ці новели. До новел варто
віднести гарантоване ч. 4 ст. 46 ЦПК
України право прокурора, який брав
участь у справі, ознайомлюватися з
матеріалами справи в суді з метою
вирішення питання про наявність під-
став для подання апеляційної чи каса-
ційної скарги або заяви про перегляд
рішення у зв’язку з винятковими або
нововиявленими обставинами.

Цим Кодексом закріплено право
прокурора здійснювати в установ-
леному законом порядку представ-
ництво інтересів громадянина або
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держави на будь-якій стадії цивіль-
ного процесу.

Запровадження інституту пред-
ставництва прокурором інтересів гро-
мадянина або держави в суді постави-
ло низку проблем процесуального
характеру, особливо щодо юридичної
природи цього представництва, оскіль-
ки деякі науковці вважають, що поло-
ження прокурора в цивільному про-
цесі і представника у справі нічим не
відрізняються, інші ж стверджують,
що представництво прокурором «чу-
жих» інтересів у суді є одним з його
видів у цивільному процесі.

Актуальність вивчення проблем
участі прокурора в цивільному судо-
чинстві зумовлено, насамперед, диску-
сією про майбутнє прокуратури, її
роль у цивільній юрисдикції, форми й
методи реалізації прокурором пред-
ставницьких повноважень, допусти-
мість його участі в цивільному проце-
сі в межах вимог правової держави та
процесуального статусу, передбачено-
го Конституцією України й чинним
законодавством.

Говорячи про завдання прокурора
у цивільному судочинстві, необхідно
зазначити, що у науці цивільного про-
цесу це питання вирішується по-різ-
ному. Ними називаються:

– здійснення законоохоронної
функції;

– необхідність захисту прав і за-
конних інтересів громадян;

– потреба захисту державних чи
громадських інтересів та ін.

Участь прокурора в цивільному
процесі спрямована на захист прав і
законних інтересів громадян та інте-
ресів держави, на сприяння судові у ви-
конанні вимог закону про всебічний,
повний і об’єктивний розгляд справ та
постановлення судових рішень, що
ґрунтуються на законі, на своєчасне
вжиття заходів до усунення порушень
закону, від кого б вони не виходили,
керуючись принципами законності,
незалежності суддів, рівності фізич-
них та юридичних осіб перед законом

і судом. За наявності порушень закону
при здійсненні судочинства прокурор
має вживати заходів до їх усунення, а
також використовувати право внесен-
ня подань до кваліфікаційних комісій
про притягнення до дисциплінарної
відповідальності тих суддів, які пору-
шили закон.

Цивільне процесуальне законо-
давство в цілому і юридична доктрина
зокрема тривалий час традиційно роз-
глядали інститут участі прокурора в
цивільному судочинстві як найважли-
віший його елемент і як гарантію
законності судової діяльності. Цьому,
насамперед, присвячені наукові праці
таких учених, як С. Кац, Ю. Лутченко,
І. Матриненко, Г. Осокіна, В. Перфільєв,
В. Сапунков та ін.

Метою роботи є висвітлення ак-
туальних проблем представницької
діяльності органів прокуратури Украї-
ни та запропонувати шляхи їх усунення.

Так, у п. 2 ст. 121 Конституції Украї-
ни й у п. 2 ст. 45 ЦПК України між
«інтересами громадянина» й «інтере-
сами держави» як категоріями, що
відбивають предмет такого представ-
ництва, вжито сполучник «або». Якщо
виходити з буквального тлумачення
цієї конституційної норми, то пред-
ставницька функція прокуратури має
означати захист інтересів або грома-
дян або держави. З методологічної
точки зору таке формулювання є не
зовсім коректним, на що звертається
увага в юридичній літературі, але з
цим слід погодитись, адже через охо-
рону інтересів держави органи проку-
ратури захищають права та свободи
людини, і, навпаки, забезпечуючи
права та свободи громадянина, вони
одночасно захищають державні інте-
реси. Тому в представницькій діяльно-
сті прокурора інтереси держави не
можуть бути протиставлені інтересам
громадян. Таким чином, у кожному
випадку звернення прокурора до суду
з позовом в інтересах держави можна
стверджувати, що пред’явлення та-
кого позову має на меті захистити і
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права громадян, населення держави в
цілому. Як убачається, вказану кон-
ституційну норму необхідно розуміти
так, що прокурор наділений правом
представляти крім державних інте-
ресів, прав та свобод багатьох гро-
мадян також інтереси конкретної
фізичної особи.

Виходячи з наведеного було б до-
цільним завдання прокурора при реа-
лізації ним цивільно-представницької
функції сформулювати таким чином:
«Прокурор на підставі статті 121 
Конституції України здійснює пред-
ставництво в суді прав, свобод і закон-
них інтересів громадян, а також інте-
ресів держави й суспільства. Здійсню-
ючи представництво, прокурор вжи-
ває заходів щодо усунення порушень
прав та охоронюваних законом інте-
ресів, причин порушень та умов, що їм
сприяють, відшкодування матеріаль-
них збитків від правопорушень, при-
тягнення правопорушників до відпові-
дальності на підставі закону».

Можна погодитися з думкою, що
«прокуратура має представляти в суді
найважливіші інтереси громадян і
держави». За наявності великої кіль-
кості державних органів спеціальної
компетенції, які тією чи іншою мірою
покликані захищати законність втру-
чання прокурора в процес вирішення
спорів про право має відбуватися з
урахуванням дійсної чи передбачува-
ної шкоди державним або індивіду-
альним інтересам [4, с. 61].

Правозахисна роль прокуратури
має виявитися, передусім, у випадках
порушення конституційних прав і сво-
бод громадян. Відповідно до ч. 1 ст. 22
Конституції України права і свободи
людини, закріплені Конституцією, не
є вичерпними. Система конституцій-
них прав і свобод – найголовніша
ознака України як правової держави.
Вони справедливо розглядаються як
найважливіші. За сучасних умов най-
більш пріоритетні завдання прокура-
тури щодо їх захисту визначаються з
урахуванням поширеності й масштабів

дестабілізуючого впливу на суспіль-
ство окремих видів правопорушень. Це
пояснює концентрацію зусиль проку-
ратури у теперішній час на боротьбі з
випадками несвоєчасного одержання
зарплати, що є порушенням ч. 6 ст. 43
Конституції України [3, с. 211].

Що стосується представницької
функції, то в новому законі про про-
куратуру слід визначити мету пред-
ставництва прокурором інтересів гро-
мадян та держави, характер і зміст
його повноважень. Оскільки йдеться
саме про представництво в суді, то
приписи закону мають бути обов’яз-
ково узгоджені з положеннями Ци-
вільного процесуального кодексу та
деяких інших актів процесуального
законодавства. Неузгодженість у цих
питаннях, як свідчить практика, при-
зводить до виникнення непорозумінь і
конфліктів між органами й посадови-
ми особами органів судової та проку-
рорської влади.

Слід зазначити, що прокуратура
не перебирає на себе функцію судо-
вих органів, вона сприяє реалізації й
захисту прав людини в судовому про-
цесі. Чинить це безкоштовно, що за
умов матеріальної й недостатнього рів-
ня правової культури частини населен-
ня має велике значення. Після при-
йняття Верховною Радою України за-
конів, спрямованих на реалізацію
судово-правової реформи в державі,
прокурор отримав статус учасника
судового процесу з правами позивача
або відповідача у справі.

Представляючи чи обстоюючи
права та законні інтереси найбільш
соціально незахищених громадян у
суді, прокуратура сприяє реальному
поновленню та реалізації цих прав.
Саме у співпраці судової гілки влади
та органів прокуратури відбивається
зміст і спрямованість діяльності дер-
жави на утвердження й забезпечення
прав людини.

Для прикладу зазначу, що у право-
вому регулюванні участі органів про-
куратури в цивільному судочинстві
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окремих іноземних держав відбулися
певні зміни.

Так, Федеральний закон про Про-
куратуру Російської Федерації від 
17 листопада 1995 р.відмовився від уста-
новленого нагляду прокуратури за
законністю розгляду цивільних справ
у судах. Прокурор відповідно до про-
цесуального законодавства Російської
Федерації бере участь у розгляді
справ судами, опротестовує рішення,
ухвали і постанови судів, що супере-
чать закону. Він має право звернути-
ся до судді із заявою або вступити у
справу в будь-якій стадії процесу,
якщо цього вимагає охорона прав і
законних інтересів суспільства, дер-
жави або громадян (ст. 41 ЦПК).
Виходячи з цього, в юридичній літера-
турі визначається, що прокурор бере
участь в цивільному процесі як право-
захисник, коли захищає права і сво-
боди приватних осіб і як законний
представник, коли захищає державні
інтереси [5, с. 113].

Водночас, у цивільному судочин-
стві Республіки Білорусь продовжує
діяти прокурорський нагляд. Стат-
тею 23 ЦПК (кодекс прийнятий 11 січ-
ня 1999 р.) передбачено, що нагляд за
законністю і обґрунтованістю судо-
вих постанов у цивільних справах, а
також за дотриманням законодавства
при їх виконанні здійснюється Гене-

ральним прокурором Республіки Біло-
русь і підпорядкованими йому проку-
рорами. Прокурор зобов’язаний на
всіх стадіях цивільного судочинства своє-
часно приймати передбачені законом
заходи на усунення будь-яких пору-
шень закону, від кого б ці порушення
не виходили. Свої повноваження у ци-
вільному судочинстві прокурор здійс-
нює незалежно від яких би то не було
органів і службових осіб, керуючись
тільки законодавчими актами та під-
порядковуючись вказівкам Генераль-
ного прокурора Республіки Білорусь.

Таким чином, участь прокурора 
у цивільному судочинстві як одна 
з основних конституційних функцій
прокуратури є багатоаспектною та
досить проблемною категорією. Не-
визначеність або неякісна визначе-
ність у законодавстві певних питань з
цього приводу може стати наслідком
неналежного втілення в практичне
життя цього важливого напряму
діяльності органів прокуратури Украї-
ни, що, безумовно, завдасть шкоди ін-
тересам громадян та держави. Запро-
поновані заходи щодо усунення не-
доліків, за умови їх практичного вті-
лення, можуть стати дієвим інстру-
ментом, за допомогою якого можна
досягти певних позитивних досягнень
у роботі прокуратури з представни-
цької діяльності.
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Мітцель О. М. Проблемні питання інституту участі прокурора у цивільному
судочинстві 

У статті розглянуто проблемні питання інституту участі прокурора у цивіль-
ному судочинстві України: підстави представництва прокурором у суді інтересів
громадян або держави, завдання прокурора у цивільному судочинстві. Докладно
проаналізовано недоліки законодавства із вказаного питання, запропоновано
шляхи їх усунення.
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Митцель А. Н. Проблемные вопросы института участия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве 

В статье рассмотрены проблемные вопросы института участия прокурора в
гражданском судопроизводстве Украины: основания представительства прокуро-
ром в суде интересов граждан или государства, задачи прокурора в гражданском
судопроизводстве. Тщательно проанализированы недостатки законодательства по
указанному вопросу, предложены пути их устранения.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, прокуратура, институт пред-
ставительства, прокурор в гражданском судопроизводстве, гражданское – процес-
суальное законодательство.

Mitsel O. Problematic issues of the institute of the prosecutor’s participation in civil
justice

The article deals with the problematic issues of the institute of the prosecutor’s par-
ticipation in civil justice in Ukraine: the grounds of the prosecutor’s representation of
the citizens and the State before the Court; prosecutor’s tasks in civil proceedings. The
article analyses all the shortcomings of the legislation on the above-mentioned issue and
suggests the ways of their elimination.

Key words: civil justice, prosecutor’s office, institute of representation, the prosecu-
tor in civil justice, civil – procedure legislation.


