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«Одеська

ПЕРЕДМОВА

За останній час цивільне процесуальне законодавство Украї
ни зазнало суттєвих трансформацій у зв’язку із численними конституційними та законодавчими змінами.
З 15 грудня 2017 року почала діяти нова редакція Цивільного
процесуального кодексу України (далі – ЦПК), за якою більшість
інститутів цивільного процесуального права не зазнала принципових змін, але окремі інститути були значно оновлені, а деякі –
вперше запроваджені.
Для того, щоб більш детально проаналізувати нові положення
та першу практику їх застосування, кафедра цивільного процесу
починає серію конференцій (круглих столів тощо) присвячених окремим найбільш актуальним змінам у ЦПК: «Новели цивільного
процесуального законодавства України: ..?..»
Починаємо з представництва у цивільному процесі. Ця тема
широко обговорювалась у спеціальній літературі, має велике практичне значення.
На доктринальному рівні та у судовій практиці є багато важливих питань, що потребують ретельного аналізу.
Так, фактично відбулась зміна концептуального підходу до
визначення осіб, які можуть бути представниками. Особливої уваги набуло положення введене на конституційному рівні: «монополія адвокатури» щодо представництва інтересів особи в суді, крім
малозначних справ (з ціною позову менше 100 прожиткових мінімумів, зараз це близько 190 000 грн.).
Представництво у суді як вид правничої допомоги здійс
нюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога),
крім випадків, встановлених законом (ст. 15 ЦПК, ч. 2 ст. 60 ЦПК).
З одного боку це є позитивною новелою, оскільки очікується
надання правової допомоги на більш високому рівні з дотриманням певних професійних стандартів, але з іншого боку є невдоволення зацікавлених осіб.
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Потребує аналізу питання представництва та самопредставництва юридичних осіб, представництва та самопредставництва
державних органів: відмежування та проблеми.
Змінились підходи до підтвердження повноважень представників.
Окремої уваги заслуговує питання відшкодування судових
витрат на правничу допомогу.
Взагалі літигаторство – один з характерних видів юридичної
діяльності, тому нам дуже цікаві дискусії практикуючих юристів
та представників науки цивільного процесу з основних проблемних питань.
У цьому році підготовка до конференції співпала зі знаковою
подією – 150-ю річницею створення Одеської судової палати.
Доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного процесу,
професор кафедри цивільного права
Національного університету
«Одеська юридична академія»
Голубєва Неллі Юріївна
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LA REPRESENTATION EN MATIERE CIVILE ET LA COUR
EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME
INTRODUCTION
La représentation est définie comme un «fait de présenter une
personne dans le lieu où il est nécessaire ou naturel»1. La représentation
en justice consiste néanmoins pour une personne à agir en justice au
nom d’une autre personne comme demandeur ou défendeur. Il ne s’agit
pas seulement des avocats, mais également des tuteurs, des mandataires,
du préfet (en cas de représentation de l’Etat) et des gérants ou présidents
des personnes morales. Le mot «représentant» peut englober également
d’autres personnes qui disposent de pouvoirs spéciaux pour représenter
en justice.
La présente intervention a pour but d’exploiter la question de la
représentation en matière civile2 devant la Cour européenne des droits
de l’Homme (ci-après «la CEDH»).
Il convient d’une part d’exploiter la représentation dans une
procédure devant la CEDH (I) avant de se pencher sur les problèmes que
la représentation au niveau national pose devant la CEDH (II).
I – LA REPRESENTATION DANS LA PROCEDURE
DEVANT LA CEDH
Dans cette partie, la représentation par avocat (A) et la représentation par une organisation non gouvernementale (ci-après «ONG») (B)
seront abordées.
A. La représentation par avocat dans la procédure devant la CEDH
Qui peut défendre l’Etat défendeur? La représentation par avocat
est-elle obligatoire? La Cour peut-elle rejeter l’intervention d’un avocat?
1
2

Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 2017, 8e édition, p. 809-810.
Par conséquent, l’article 6 § 3 c), qui concerne la procédure pénale, sera exclue de la
présente étude.
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Le requérant peut-il saisir la Cour et suivre la procédure devant la Cour
sans l’intervention d’un avocat?
La réponse à ces questions se trouve dans les articles 35 et 36 du
Règlement de la Cour. Selon l’article 35, les Etats «sont représentés par
des agents, qui peuvent se faire assister par des conseils ou conseillers».
Il en ressort que tant les agents de l’Etat défendeur que les conseils ou
conseillers peuvent le représenter. Le conseiller et le Conseil peuvent
être des professeurs d’université, des avocats ou des fonctionnaires ou
d’autres personnes.
En ce qui concerne les requérants (personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés à l’article
34 de la Convention), d’après l’article 36 du Règlement, ils «peuvent
initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit
par l’intermédiaire d’un représentant».
Cependant, lorsque l’affaire est communiquée au gouvernement
défendeur, la partie requérante doit en principe être représentée par un
avocat. Cependant, le président de la chambre chargée de l’affaire peut
en décider autrement. Par ailleurs, avec l’autorisation du président, le requérant peut se défendre lui-même lors d’une audience. Le représentant
doit être une personne habilitée au niveau national pour représenter. Il
s’agit en général d’avocats qui sont agréés pour le faire.
Pour des cas exceptionnels, le président peut interdire un avocat
ou une personne de représenter devant la Cour. En tout état de cause, le
représentant devant la Cour doit avoir une connaissance suffisante d’une
des langues du Conseil de l’Europe, à savoir l’Anglais et le Français. Cependant, le Président peut accorder au représentant de s’exprimer dans
la langue qu’il souhaite, à condition qu’il prenne en charge les frais de
traduction.
Il convient maintenant d’aborder la représentation par une ONG
devant la Cour. Cette dernière exige-t-elle les mêmes conditions que les
avocats?
B. La représentation par une ONG dans la procédure devant la
CEDH
Cette partie s’intéressera au cas de ﬁgure plus délicat d’une ONG
soumettant une requête dans le but de défendre des droits dont elle n’est
6

pas elle-même la victime (mais qui seront souvent en lien avec son objet
social), aussi appelée action d’intérêt collectif. Après avoir évoqué les
principes (A), la question particulière liée au locus standi, soit l’intérêt
à agir, d’une ONG qui va soumettre une requête dans le but de défendre
des droits dont elle n’est pas elle-même la victime va se poser (B).
1. Les principes de la représentation par une ONG
En principe, une ONG peut représenter une personne lors d’un
recours devant la CEDH si cette représentation découle d’un acte de
procuration. Toutefois, des exceptions existent à ce principe. Sur le
fondement de l’article 36 du Règlement de la Cour, une ONG peut agir
devant la Cour en tant que représentante d’un requérant (qui peut luimême être une ONG) à condition de produire un pouvoir écrit dûment
signé, conformément à l’article 45§3 du même règlement. En effet, il est
essentiel pour le représentant de démontrer qu’il a reçu des instructions
précises et explicites de la part de la victime alléguée, au nom de laquelle
il entend agir1.
Toutefois, du point de vue formel, le «représentant» d’une partie
devant la Cour est toujours une personne physique concrète ; c’est ce qui
ressort notamment des décisions de la Cour2 et de l’article 36, §4 a) du
Règlement. Par conséquent, même si un requérant est représenté devant
la Cour par une ONG, ce sera toujours une personne physique – par
exemple, le président de cette organisation –, qui sera formellement son
représentant dans la procédure3.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, une ONG peut agir au nom
d’un requérant même en l’absence d’un pouvoir ou d’une procuration.
Les organes ont admis que des considérations spéciales pouvaient
se justifier dans le cas de victimes alléguées de violations graves
des articles 2, 3 et 8 de la Convention subies aux mains des autorités
nationales. Des requêtes introduites par des particuliers au nom de la
ou des victimes ont ainsi été déclarées recevables alors même qu’aucun
1
2

3

Voir par exemple la décision, Post c. Pays-Bas, n°21727/08, 20 janvier 2009.
Syndicat national des professionnels des procédures collectives c. France, n°70387/01, 20
juin 2006 et ADEFDROMIL c. France, n°32191/09, 2 octobre 2014.
Tarakhel c. Suisse, n°29217/12, 2014
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type de pouvoir valable n’avait été présenté. Une attention particulière
a été accordée à des facteurs de vulnérabilité, tels que l’âge, le sexe ou
le handicap, propres à empêcher certaines victimes de soumettre leur
cause à Strasbourg, compte tenu par ailleurs des liens entre la victime et
la personne auteur de la requête1.
En revanche, dans l’arrêt Nencheva et autres c. Bulgarie2, la
Cour n’a pas reconnu la qualité de victime à l’association requérante
qui agissait au nom des victimes directes. Elle a en effet observé que
l’association n’avait pas porté l’affaire devant les juridictions internes et
que, de plus, les faits incriminés n’avaient pas d’impact sur ses activités
dès lors qu’elle était à même de continuer à œuvrer à la ralisation de ses
objectifs. La Cour a reconnu qualité ́ pour agir aux proches de certaines
des victimes, mais elle n’a pas statué sur la question de la représentation
des victimes qui ne seraient pas en mesure d’agir en leur propre nom
devant elle ; elle a toutefois admis que des circonstances exceptionnelles
pouvaient appeler des mesures exceptionnelles.
2. Le locus standi de l’ONG représentante
L’arrêt de principe le plus important relatif à l’intérêt à agir (soit le
locus standi) d’une ONG lorsqu’elle intervient en tant que représentante
est un arrêt de Grande Chambre de la CEDH, Centre de ressources
juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie3. Cet arrêt sera
étudié tout au long de cette analyse afin de comprendre le raisonnement
de la Cour quant à la recevabilité de l’affaire lorsqu’une ONG intervient
en tant que représentante et qu’elle n’a pas reçu de procuration à cet
égard.
Valentin Câmpeanu était un jeune homme rom, placé à l’orphelinat
depuis son enfance et chez qui l’on avait diagnostiqué un grave handicap
mental et un état de séropositivité. Adulte, plusieurs établissements
refusèrent de l’accueillir du fait de son état de santé. Alors qu’il était
pris en charge par un centre médico-social, il fut envoyé à l’hôpital
1

2
3
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S.P., D.P. et A.T. c. Royaume-Uni, n°23715/94, décision de la Commission du 20 mai 1996
(La requête avait été introduite par un solicitor au nom d’enfants qu’il avait représentés
lors de la procédure interne, dans laquelle il avait été désigné ́ par le tuteur ad litem).
Nencheva et autres c. Bulgarie, n°48609/06, 18 juin 2013
Valentin Câmpeanu c. Roumanie, n°47848/08, 17 juillet 2014

psychiatrique en raison d’une extrême agressivité. Cet établissement,
qui avait auparavant indiqué ne pas être équipé pour soigner des patients
séropositifs, avait déjà été épinglé dans des rapports très critiques
du Comité européen pour la prévention de la torture concernant les
«conditions de vie inhumaines et dégradantes» qui y régnaient. Une
équipe d’observateurs de l’ONG «Centre de ressources juridiques»
visita l’hôpital et constata dans un rapport que Valentin Câmpeanu se
trouvait seul et à moitié nu dans une chambre non chauffée, qu’il avait
cessé de se nourrir et de prendre ses médicaments et qu’il ne recevait pas
l’assistance du personnel hospitalier qui avait peur de contracter le virus
VIH. M. Câmpeanu décéda le soir de cette visite.
Après la mort de M. Câmpeanu, le CRJ engagea plusieurs procédures
internes aux fins d’élucider les circonstances de celle-ci. Ainsi, le Centre
de ressources juridiques déposa plusieurs plaintes pénales, demandant
principalement l’ouverture d’une enquête au sujet des circonstances
dans lesquelles le décès de M. Câmpeanu était survenu et introduisit
également d’autres actions (par exemple, relativement à l’absence de
désignation d’un tuteur). Les investigations ayant finalement abouti à
la conclusion qu’aucun acte pénalement répréhensible n’était associé au
décès et à l’absence de violation d’un droit fondamental dans le cadre
de cette affaire, l’organisation déposa une requête auprès de la CEDH,
alléguant la violation des articles 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Parmi les points que cet arrêt soulève, ce commentaire se limite à
la question relative à l’accès des groupements (la plupart du temps des
ONG) à la Cour directement en tant que requérants pour défendre les
droits de tierces victimes, sans se limiter au cas de figure de victimes
souffrant d’un handicap.
Concernant la recevabilité de l’affaire, la Cour a écarté l’exception
d’irrecevabilité formulée par le Gouvernement roumain selon laquelle le
CRJ n’avait pas qualité pour introduire la requête au nom de la victime
directe. Eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la
gravité des allégations formulées, elle a estimé que le CRJ devait se voir
9

reconnaitre la faculté d’agir en qualité de représentant de M. Câmpeanu.
La Cour a notamment relevé:
«104. La présente affaire concerne une personne, M. Câmpeanu,
qui était extrêmement vulnérable et n’avait pas de proches. M. Câmpeanu
était un jeune Rom atteint de déficiences mentales graves et infecté par le
VIH. Il fut pris en charge par les pouvoirs publics pendant toute sa vie et
décéda à l’hôpital. Sa mort serait due à des négligences. Aujourd’hui, et
sans avoir eu de contacts significatifs avec le jeune homme de son vivant
(...) ni avoir reçu de pouvoir ou d’instructions de sa part ou de la part
d’une quelconque autre personne compétente, l’association requérante
(le CRJ) entend saisir la Cour d’une requête portant notamment sur les
circonstances de sa mort.»
La Cour estime que cette affaire soulève donc une difficile question
d’interprétation de la Convention relativement à la qualité pour agir du
CRJ. Pour la résoudre, la Cour tiendra compte du fait que la Convention
doit être interprétée comme garantissant des droits concrets et effectifs,
et non théoriques et illusoires1. Elle doit aussi garder à l’esprit que ses
arrêts «servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie,
mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes
de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des
engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes»2.
En même temps, la Cour doit veiller à ce que les conditions de
recevabilité à remplir pour pouvoir la saisir soient interprétées de
manière cohérente, notamment celles concernant la qualité de victime et
la notion de «qualité pour agir».
Pour la Cour, il est incontestable que M. Câmpeanu a été la victime
directe, au sens de l’article 34 de la Convention, des circonstances qui ont
abouti à son décès et qui se trouvent au cœur de la principale doléance
portée devant la Cour en l’espèce, à savoir le grief tiré de l’article 2 de
la Convention. En revanche, la Cour ne voit pas de motifs suffisamment
pertinents de considérer le CRJ comme une victime indirecte au
regard de sa jurisprudence. Elle souligne à cet égard que le CRJ n’a
1
2
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Voir en ce sens, Artico c. Italie, 13 mai 1980.
Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, §154, Konstantin Markin c. Russie, n°30078/06.

pas démontré l’existence d’un «lien suffisamment étroit» avec la victime
directe. Ce-dernier ne prétend pas non plus avoir un «intérêt personnel»
à maintenir les griefs en question devant la Cour, eu égard à la définition
que la jurisprudence de la Cour donne de ces notions.
Par ailleurs, de son vivant, M. Câmpeanu n’engagea devant les
juridictions nationales aucune procédure pour se plaindre de sa situation
médicale et juridique. Si sur le plan formel il était tenu pour une personne
dotée de la pleine capacité juridique, il est clair qu’en pratique il n’a
pas été traité comme tel. Quoi qu’il en soit, la Cour estime que compte
tenu de son extrême vulnérabilité M. Câmpeanu n’était pas en mesure
d’introduire lui-même une telle procédure sans soutien ni conseils
juridiques adéquats. Le jeune homme se trouvait donc dans une situation
totalement autre, et moins favorable, que celles examinées par la Cour
dans des affaires antérieures, qui concernaient des personnes dotées de
la capacité juridique, ou du moins que rien n’avait empêché d’engager
une procédure de leur vivant et au nom desquelles des requêtes avaient
été introduites après leur décès.
La Cour prend en compte le fait que ni la capacité du CRJ d’agir
pour M. Câmpeanu ni ses observations soumises en son nom auprès des
autorités médicales et judiciaires internes n’ont en aucune manière été
mises en cause ou contestées. Ces initiatives, qui auraient normalement
relevé de la responsabilité ́ d’un tuteur ou d’un représentant, ont donc
été prises par le CRJ sans aucune objection des autorités compétentes,
lesquelles y ont donné suite et ont traité toutes les demandes leur ayant
été soumises.
La Cour observe également qu’au moment de son décès, comme
indiqué ci-dessus, M. Câmpeanu n’avait pas de proches connus et
qu’à l’époque où il avait atteint l’âge de la majorité ́ l’État n’avait
chargé aucune personne compétente ni aucun tuteur de veiller à ses
intérêts – juridiques ou autres –, malgré ́ l’obligation légale prévoyant
une telle mesure. Au niveau national, le CRJ n’est intervenu en tant que
représentant que peu avant la mort du jeune homme, alors que celuici était manifestement incapable d’exprimer un quelconque souhait ou
avis sur ses propres besoins et intérêts, et a fortiori sur l’opportunité
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d’exercer un recours. Les autorités n’ayant désigné ́ ni tuteur légal ni
autre représentant, aucune forme de représentation n’était accessible ni
n’avait été ́ mise en place pour protéger l’intéressé ou pour soumettre
des observations en son nom aux autorités hospitalières, aux juridictions
nationales et à la Cour. Il convient également de noter que le principal
grief fondé sur la Convention concerne des doléances tirées de l’article 2
(«droit à la vie»), que M. Câmpeanu, bien qu’étant la victime directe, ne
pouvait évidemment pas présenter puisqu’il était décédé .́
Dans le contexte qui vient d’être exposé, la Cour admet qu’eu
égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des
allégations formulées, le CRJ doit se voir reconnaitre la faculté ́ d’agir
en qualité ́ de représentant de M. Câmpeanu, même s’il n’a pas reçu
procuration pour agir au nom du jeune homme et si celui-ci est décédé ́
avant l’introduction de la requête fondée sur la Convention.
Effectivement, selon la Cour, conclure autrement reviendrait à
empêcher que ces graves allégations de violation de la Convention
puissent être examinées au niveau international, avec le risque que l’État
défendeur échappe à sa responsabilité découlant de la Convention par
l’effet même de la non-désignation par lui, au mépris des obligations qui
lui incombaient en vertu du droit interne, d’un représentant légal chargé
d’agir au nom du jeune homme. Permettre à l’État défendeur d’échapper
ainsi à sa responsabilité serait incompatible avec l’esprit général de la
Convention et avec l’obligation que l’article 34 de la Convention fait aux
Hautes Parties contractantes de n’entraver en aucune manière l’exercice
effectif du droit d’introduire une requête devant la Cour. En conséquence,
et donc en toute logique, la Cour rejette l’exception du Gouvernement
relative à l’absence de locus standi du CRJ, celui-ci ayant la qualité ́ de
représentant de facto de M. Câmpeanu.
Le caractère exceptionnel de la décision de la Cour est à souligner.
En effet, la Cour répète le caractère exceptionnel de sa décision de
reconnaître la qualité pour agir à l’organisation1.
1
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– Comité Helsinki au nom de Ionel Garcea c. Roumanie, 24 mars 2015.

Il arrive très souvent que la Cour condamne des Etats contractants
pour la non représentation des requérants au niveau interne.
II –LA REPRESENTATION DANS LA PROCEDURE
INTERNE : LA QUESTION DU DROIT D’ACCES AU
TRIBUNAL POSEE DEVANT LA CEDH
La question qui se pose dans cette partie est la suivante : l’absence
de représentation par un avocat lors d’un procès civil, résultant d’un
rejet de la demande d’aide juridictionnelle, constitue-t-elle une atteinte
disproportionnée au droit à un tribunal?
Tout d’abord l’aide juridictionnelle est une aide accordée par l’Etat
aux personnes voulant faire valoir leurs droits en justice et disposant de
faibles revenus. Par conséquent, cette aide permet de s’affranchir des
frais d’honoraires d’un avocat assurant la représentation de la personne.
Comme stipulé ci-dessus, l’aide juridictionnelle en matière civile
n’est pas inscrite dans l’article 6§1 de la Convention. La Cour est donc
venue dégager ce droit de sa jurisprudence notamment dans l’arrêt
Airey c. Irlande1 en 1979. Par ailleurs, la Cour de Strasbourg a dégagé à
l’aide de sa jurisprudence des critères visant à empêcher toutes formes
d’arbitraire dans le refus de l’octroi de l’aide juridictionnelle (A). De
surcroît, on observe que le refus d’accorder une aide juridictionnelle
ne constitue pas automatiquement une violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (B).
A. La nécessité de désigner un avocat dans le cadre de l’aide
juridictionnelle pour le droit d’accès au tribunal
Dans certaines situations la Cour de Strasbourg a imposé
l’obligation pour l’Etat d’octroyer l’aide juridictionnelle. Cependant, la
question est de savoir si l’article 6 exige ou non de fournir l’assistance d’un
conseil juridique à un plaideur dépend des circonstances particulières de
l’affaire. La Cour va examiner si l’absence d’aide judiciaire a privé la
personne d’un procès équitable.
La Cour a donc dégagé plusieurs situations dans lesquelles l’absence
d’aide judiciaire viole l’article 6§1 de la Convention. Tout d’abord, elle va
1

CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, n°6289/73, §26.
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prendre en compte la complexité du droit ou de la procédure applicable.
Dans l’arrêt Airey c. Irlande1, la Cour vient condamner l’Irlande pour
la violation de l’article 6§1. En l’espèce, Mme Airey était victime de
violences conjugales. Son mari fût condamné. Pendant près de huit ans,
Mme Airey s’était alors efforcée d’obtenir une décision de séparation en
invoquant la cruauté physique et mentale de son mari envers elle.
Elle consulte à ce propos plusieurs avocats, mais n’en trouva aucun
qui accepta de la représenter, faute d’aide judiciaire et n’ayant pas ellemême les moyens financiers nécessaires. Les frais prohibitifs d’un
procès l’avaient ainsi empêchée de saisir la High Court pour demander
une séparation judiciaire. La Cour de Strasbourg en déduit que la
possibilité de comparaître en personne devant la High Court n’offre pas
à la requérante un droit effectif d’accès.
Une aide judiciaire doit être mise en place lorsque l’assistance
d’un conseil s’avère indispensable en raison de la complexité ou de la
technicité de la procédure, même si cette assistance n’est pas obligatoire
pour intenter l’action.
Dans l’arrêt Bakan contre Turquie2, la CEDH vient condamner
la Turquie pour la violation de l’article 6§1. En l’espèce, la requérante
avait été privée de l’aide juridictionnelle. Par conséquent, elle ne pouvait
subvenir aux frais requis par le tribunal. La juridiction avait donc
considéré la demande des requérants comme non introduite. La Cour
estima : «que le montant des frais de procédure représentait une charge
excessive pour les requérants puisque ceux-ci ne disposaient d’aucun
revenu».
Ensuite la Cour note que l’octroi de l’aide juridictionnelle dépend
de la capacité du justiciable de présenter effectivement sa cause. Dans un
arrêt McVicar c. Royaume Uni3, la Cour vient prononcer une non violation
de l’article 6§1 en considérant que le refus de l’aide juridictionnelle n’a
pas empêché le requérant d’être représenté par un avocat.
1
2
3
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La Cour note que l’aide juridictionnelle doit être octroyée quand
la procédure impose l’obligation légale d’être représenté par un avocat.
Dans l’affaire Aerts, le requérant (il s’agissait d’une personne internée
dans l’annexe psychiatrique d’une prison) n’avait pas pu saisir la Cour de
cassation d’un pourvoi: la loi imposant la représentation obligatoire par
avocat. Il avait sollicité du bureau d’assistance judiciaire la gratuité de la
justice, en raison de la faiblesse de ses revenus, et le bureau avait rejeté
sa demande au motif que la prétention ne lui paraissait pas juste. La Cour
avait donc conclu à une violation de l’article 6§1, en effet en rejetant cette
demande, le bureau avait porté atteinte à la substance même du droit de
l’intéressé à un tribunal.
Enfin, la Cour veille au principe d’égalité des armes1. En vertu
de ce principe, les parties dans un procès doivent pouvoir défendre
leur cause dans des conditions similaires ou tout au moins de manière
équilibrée. Or dans un procès où l’un des adversaires est représenté par
un avocat, l’autre partie se trouve dans une position plus défavorable,
car elle ne bénéficie pas pour sa défense des conseils d’un spécialiste.
Par conséquent l’aide juridictionnelle contribue largement à la mise en
œuvre du principe d’égalité des armes. Elle est ainsi indispensable et
nécessaire, y compris pour les contentieux où le ministère d’avocat n’est
pas obligatoire, à la réalisation du droit à un procès équitable.
Cependant, le droit d’accès au tribunal n’est pas un droit absolu. En
effet, la Cour énonce que des limitations à l’octroi de l’aide juridictionnelle
peuvent être mises en place. Notamment, en fonction de la situation
financière du plaideur. Si ce dernier dispose de ressources suffisantes
pour être représenté, l’aide juridictionnelle peut lui être refusée sans
autant porter atteinte à l’article 6§1.
La Cour de Strasbourg énonce2 : «Il peut par conséquent être
acceptable d’imposer des limitations à l’octroi d’une aide judiciaire
notamment en fonction de la situation financière du plaideur».
1

2

CEDH, Hentrich c. France, 22 septembre 1994, n° 13616/88 : «implique l’obligation
d’offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans
des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
son adversaire»
CEDH, Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15 février 2005, n°68416/01
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De surcroît, le refus de l’aide juridictionnelle est justifié par la
Cour quand l’action civile est dépourvue de chances raisonnables de
succès au niveau de l’appel. Dans l’arrêt, Monnell and Morris contre
Royaume Uni1, la CEDH a jugé que l’intérêt de la justice n’imposait pas
automatiquement qu’une aide juridictionnelle gratuite soit accordée à
une personne condamnée souhaitant interjeter appel sans aucune chance
vraisemblable de succès après avoir bénéficié d’un procès équitable en
première instance conformément à l’article 6.
Dans cette affaire, les chances de succès avaient été analysées par
l’avocat ayant représenté le requérant lors du procès. D’après celui-ci, il
n’existait pas de chance raisonnable de succès en cas d’appel, mais les
requérants voulaient passer outre à cet avis. La CEDH a jugé que le refus
d’aide juridictionnelle ne constituait pas une violation de la Convention
car les requérants avaient bénéficié de l’aide juridictionnelle gratuite au
cours du procès de première instance et avaient obtenu un conseil relatif
à leurs chances en appel.
La Cour se montre vigilante envers cette limitation. Lorsque la loi
confère au bureau d’assistance judiciaire le pouvoir de rejeter la demande
en se basant sur l’absence de fondement de la prétention, la Cour estime
qu’il y a entrave au droit d’accès à un tribunal. Elle considère, à juste
titre, que seul un tribunal peut rejeter une prétention qui ne lui paraît pas
juste, à l’issue d’une procédure équitable.
Cependant, la décision du refus de l’aide juridictionnelle ne doit pas
résulter d’une procédure arbitraire. En effet, comme démontré ci-dessus,
la Cour accepte dans certaines circonstances le refus d’octroyer l’aide
juridictionnelle. Par ailleurs, cette décision ne doit pas être arbitraire.
La CEDH examine également si l’organisme en charge de l’aide
juridictionnelle offre de manière générale à toutes les personnes
des «garanties substantielles les protégeant contre l’arbitraire». Le
système d’aide juridictionnelle peut être considéré comme arbitraire
si les décisions de cet organe ne sont pas susceptibles de recours, ou
si les critères et méthodes de sélection des affaires éligibles à l’aide
1
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juridictionnelle ne sont pas clairs. Il peut également être arbitraire si sa
composition peut être qualifiée de partiale.
Enfin, il est essentiel d’indiquer le motif de refus d’aide
juridictionnelle et de se prononcer avec diligence. Dans l’arrêt Tabor
contre Pologne1, la non motivation du refus de l’aide juridictionnelle
avait conduit la Cour de Strasbourg à déclarer une violation de l’article
6§1 de la Convention : «However, in the absence of written grounds for
this decision, it is difficult for the Court to understand the reasons for
which the Regional Court considered that the grant of legal aid was not
justified in the circumstances of the case.»
Si la Cour condamne certains Etats pour ne pas accorder aux
requérants une aide juridictionnelle afin qu’ils puissent se faire
représenter devant le juge national, cela ne signifie pas que le refus
d’accorder une aide juridictionnelle constitue en soi une violation du
droit d’accès au tribunal.
B. La justification de l’absence de représentation pour le droit
d’accès au tribunal
Dans Del Sol contre France2, la CEDH approuve le système
mis en place pour accorder l’aide juridictionnelle car le Bureau
d’Aide Juridictionnelle comprenait des magistrats, des avocats, des
fonctionnaires et des justiciables, et que «cette diversité permet que
soient pris en compte de manière effective aussi bien les nécessités de
bon fonctionnement de la juridiction que les droits de la défense».
Cette décision a été fortement critiquée par la doctrine mais aussi
par l’opinion dissidente des juges Tulkens et Loucaides. Enfin, il est
intéressant de voir si la Cour offre une protection si l’aide juridictionnelle
n’est pas effective.
En effet, pour conclure que le refus d’octroi par le bureau d’aide
juridictionnelle de l’aide judiciaire n’avait pas atteint, dans sa substance
même, le droit d’accès à un tribunal, la Cour prend acte in concreto de la
qualité du système d’assistance judiciaire français.
1
2

CEDH, Tabor c. Pologne, 27 juin 2009, n°12825/02, §45-46
CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002, n°46800/99, §17 et 26
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En l’espèce, à la suite d’une procédure de divorce, la requérante
avait voulu former un pourvoi devant la Cour de Cassation. Elle avait
donc saisi le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation
d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle. Sa demande fut
rejetée au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être
relevé contre l’arrêt critiqué. Le bureau d’aide juridictionnelle nota
toutefois que les ressources de la requérante avaient été reconnues
insuffisantes.
La Cour considéra donc «que le système mis en place par le
législateur français offre des garanties substantielles aux individus,
de nature à les préserver de l’arbitraire: d’une part, le bureau d’aide
juridictionnelle établi près la Cour de cassation est présidé par un
magistrat du siège de cette cour et comprend également son greffier en
chef, deux membres choisis par la Haute Juridiction, deux fonctionnaires,
deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation [...]. Au surplus,
dans chacune des trois procédures, le requérant a pu faire entendre sa
cause par deux juridictions successives».
Cette décision fut donc fortement critiquée. Pour les juges Tulkens
et Loucaides1 cet arrêt constituerait un revirement de jurisprudence de
l’arrêt Aerts contre Belgique. Les juges soutiennent que le motif de refus
de l’aide juridictionnelle, à savoir l’absence de moyens sérieux, demeure
un moyen qui doit être examiné avec précaution dès lors qu’il est souvent
façonné par l’avocat au conseil qui représente le demandeur au pourvoi2.
Les juges dénoncent une discrimination opérée par la Cour. En
effet, le système d’octroi de l’aide juridictionnelle peut engendrer une
certaine inégalité. Seuls les justiciables les plus démunis, ceux qui
sont amenés à demander l’aide judiciaire, sont soumis à un examen
préalable du caractère sérieux de leur pourvoi en cassation. A défaut de
«justification objective et raisonnable», la différence de traitement est
susceptible de constituer une discrimination.
1

2
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Cependant, aucun dispositif ne peut avoir pour effet de porter
atteinte, pour une catégorie de justiciables, à la substance du droit à un
tribunal garanti par l’article 6 de la Convention.
Après l’octroi de l’aide juridictionnelle, la conduite de défense
choisie par l’avocat appartient seulement à ce dernier et l’Etat ne peut être
tenu responsable. L’Etat ne peut être responsable pour les faits commis
par un avocat commis d’office. Cependant, il doit tout de même veiller au
respect de l’accès effectif à la justice En effet, le principe d’indépendance
des avocats par rapport à l’Etat doit être respecté.
Ce principe est reconnu par la Cour de Strasbourg notamment dans
l’arrêt Staroszczyk c. Pologne1: «In this context, the Court considers
that it is not the role of the State to oblige a lawyer, whether appointed
under legal scheme or not, to institute any legal proceedings or lodge
any legal remedy contrary to his or her opinion regarding the prospects
of success of such an action or remedy». La responsabilité de l’Etat n’est
donc pas généralement retenue au titre de la Convention.
Par ailleurs, l’octroi de l’aide judiciaire n’implique pas l’effectivité
de la représentation. En effet, l’avocat commis d’office peut avoir un
empêchement durable ou se dérober à ses devoirs d’assistance. Si elles
sont averties, les autorités nationales compétentes doivent le remplacer,
sans quoi, malgré l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, le justiciable
serait privé en pratique d’une assistance effective.
La Cour condamne la France à l’unanimité dans l’arrêt Bertuzzi.
En l’espèce, le requérant était un plaignant qui avait sollicité et obtenu
l’aide juridictionnelle en vue d’entamer une action en dommages et
intérêts à l’encontre d’un avocat. Mais plusieurs avocats approchés pour
le défendre s’étaient désistés en raison de liens avec le professionnel à
l’encontre de qui la procédure était engagée. M. Bertuzzi avait alors
dû s’adresser au président du bureau d’aide juridictionnelle ainsi qu’au
bâtonnier. Le bureau lui répondit que la décision d’attribution de l’aide
juridictionnelle le concernant était caduque. Il n’avait donc pas pu être
représenté pendant la procédure.
1

CEDH, Staroszczyk c. Pologne, 22 mars 2007, n°59519/00, §133

19

La Cour avait donc considéré «que la possibilité de défendre sa
cause seul, dans une procédure l’opposant à un professionnel du droit,
n’offrait pas au requérant un droit d’accès à un tribunal dans des
conditions lui permettant, de manière effective, de bénéficier de l’égalité
des armes inhérente à la notion de procès équitable» 1.
Enfin, il est de la responsabilité de l’État de veiller au juste
équilibre entre l’accès effectif à la justice et l’indépendance du barreau.
La Cour a souligné qu’un éventuel refus d’intervenir d’un avocat désigné
en vertu de l’aide judiciaire doit nécessairement satisfaire à des normes
de qualité. Or, il n’est pas satisfait à ces normes si les défaillances du
système d’aide judiciaire privent les justiciables de l’accès «concret et
effectif» à un tribunal.
Torun Veli

avocat du barreau de Strasbourg, anciennement avocat
du barreau de Luxembourg

FRAIS PROCESSUEL EN FRANCE ET AU LUXEMBOURG
Les formalités procédurales de la représentation.
En France le droit d’ester en justice est un droit fondamental et
selon le Conseil constitutionnel Français le droit d’exercer un recours
devant une juridiction est rattaché à l’article 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui assure «la garantie des
droits». Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont reconnu la valeur
constitutionnelle de ce droit. La loi de 1998 relative à la lutte contre les
exclusions a consacré un droit fondamental d’accès à la justice en ce
qu’elle «tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de
tous aux droits fondamentaux dans les domaines de la justice». Selon la
législation française toute personne a la possibilité de saisir le juge pour
voir examine son sa cause.
En droit français, et sauf si la représentation est obligatoire, les
parties peuvent se défendre eux-mêmes. Selon l’article 19 du Code de
1

20

CEDH, Bertuzzi c. France, 13 février 2003, n°36378/97, §30-32

procédure civile «Les parties choisissent librement leur défenseur soit
pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi
permet ou ordonne.».
La représentation est la situation où l’avocat agit au nom du client
en son absence à la barre. L’assistance sous entend la situation où
l’avocat assiste son client à la barre à ses cotés. L’article 411 du code
de procédure civile prévoit que le mandat de représentation en justice
«emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de
la procédure».
Historiquement, au 17éme siècle c’étaient les «Procureurs au
Parlement» qui remplissaient des actes au nom des clients. La révolution
française a instauré les avoués en 1791 qui avaient le monopole de la
postulation[1] et du dépôt des conclusions auprès des Tribunaux.
En 1804 a été créé la fonction d’avocat qui s’est vu confier la
mission de plaider, alors que l’avoué conservait toujours le monopole de
la postulation et du dépôt de conclusions.
Avec la loi du 31 décembre 1971, les fonctions d’avoués et d’avocats
se sont fusionnées pour ne devenir qu’une seule devant les Tribunaux
de première instance. C’est la loi no 2011-94 du 25 janvier 2011 portant
réforme de la représentation devant les cours d’appel qui a confié aux
avocats la postulation en appel. Cette pratique existait déjà dans les
ressorts des cours d’appel de Metz et de
Colmar en vertu de l’article 8 de la loi du 20 février 1922.
Actuellement, la profession d’avoués ayant disparu, la représentation
devant les juridictions françaises est devenue le monopole des avocats à
part quelques exceptions telle la représentation par un défenseur syndical
dans le cadre d’une procédure d’appel en matière prud’homale.
L’attribution aux avocats de la représentation est lié à la nécessité
que les dossiers soumis à la justice soient, dans un souci de bonne
administration de la justice, préparés par des juristes rompus aux
arcanes de la procédure. Le droit français prévoit deux possibilités:
1 les procédures avec representation obligatoire, plus complexes et
techniques, et 2. les procédures sans représentation obligatoire, où
les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter
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par un avocat. Dans le cadre des procédures de la première catégorie
la postulation est obligatoire, alors que dans le cas de la catégorie 2 la
postulation n’est pas obligatoire.
L’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 dispose, en son alinéa 1 que
«nul ne peut, s’il n’est avocet assister ou représenter les parties, postuler
et plaider devant les juridictions et les organisms juridictionnels ou
disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions
régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation».
La postulation par avocat n’est pas obligatoire devant tous les
Tribunaux français. Ainsi, les particuliers peuvent se défendre euxmêmes et peuvent se faire assister par des tiers dans certaines conditions
devant le Tribunal d’Instance, le Conseil de Prud’hommes (sauf en
matière d’appel), le Tribunal Administratif, le Tribunal de Commerce,
en matière correctionnelle. Dans d’autres cas, par exemple devant le
Tribunal de Grande Instance en matière civile la postulation par avocat
reste obligatoire.
En outre, l’avocat reste obligations devant la Cour d’Assises et les
Cour d’Appel.
[1] La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire
d’une partie devant une juridiction
Gasimov Dibaldi

docteur en droit, avocat au Barreau de Strasbourg, ancien juriste à la Cour
Pénale Internationale et au Conseil de l’Europe

FORMALITÉS PROCÉDURALES
DE REPRÉSENTATION EN FRANCE
Introduction
S’il existe en France un principe de gratuité de la justice, qui
correspond à la prise en charge par l’Etat d’un certain nombre de frais
relatifs à la saisine du juridiction et à un procès, certains frais restent à
la charge du justiciable.
La question est alors de savoir qui doit régler ces frais. Afin
d’appréhender la règle, il convient de faire une distinction au sein
22

même de ces frais. En effet, il existe des frais d’instance dits «dépens»
qui relèvent d’une énumération exhaustive de l’article 695 du Code
de Procédure Civile, et les frais qui ne sont pas dans les dépens, frais
qualifiés d’irrépétibles.
Si la logique voudrait que la partie ayant perdu son procès s’acquitte
de ce règlement, là encore, la règle est plus subtile. Initialement, le
principe était celui selon lequel c’était à la partie succombante à un
procès de payer les frais d’instance qualifié de dépens, c’est- à – dire
que la partie n’ayant pas vu la totalité de ses prétentions acceptées par la
juridiction devait s’acquitter du paiement des dépens.
En revanche, elle n’était pas tenue de payer les autres frais
d’instance, ceux-ci n’entrant pas dans la liste des dépens, ils n’étaient
pas répétibles.
Pour illustrer le propos, il s’agit de prendre l’exemple des honoraires
d’avocat. Ces honoraires ne sont pas compris dans les frais d’instance
qualifiés de dépens, et la partie succombante n’était donc, initialement,
pas tenue aux paiement de ses frais.
Mais, dès 1975, la question des honoraires d’avocat a été prise en
compte par le législateur, puisque celui-ci a admis un remboursement
partiel des honoraires, et de tous les autres frais qui ne seraient pas
compris dans les dépens.
Par un décret du 29 juillet 1976, le régime instauré a été modifié
si bien que les honoraires de l’avocat n’étaient plus visés directement
mais il était question de remboursement des «sommes exposées et non
comprises dans les dépens».
Enfin, par un décret du 19 décembre 1991, a été institué l’article
700 du Code de Procédure Civile, en énonçant que la partie succombante
pourra être condamnée au paiement des frais exposés et non compris
dans les dépens.
Aujourd’hui, une partie succombante à un procès sera donc tenue
du paiement des dépens de l’article 695 du Code de Procédure Civile,
et pourra être condamnée au paiement des autres frais n’entrant pas
dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
23

L’objet de cette étude sera alors d’appréhender ce que recouvre les
frais d’instance dans le système judiciaire français, et d’en comprendre
le régime juridique.
I. Définition et distinction des différents frais afférents à une
instance judiciaire
Comme énoncé dans l’introduction, les frais d’instances sont
composés des dépens, frais répétibles (A), et de frais irrépétibles,
relevant de l’article 700 du Code de Procédure Civile (B).
A. Les dépens, frais limitativement énumérés par l’article 695
Code de Procédure Civile
Dès lors qu’une personne qui n’est ni magistrat ni attachée au greffe
d’une juridiction judiciaire intervient, des frais d’instance naissent.
Ces frais sont qualifiés de dépens et relèvent de l’article 695 du Code
de Procédure Civile (1). Il convient, cela dit, de rappeler qu’il n’existe
pas d’automaticité de ces dépens, puisqu’il existe des instances sans
dépens (2).
2. Définition: frais législativement prévus
Les dépens sont donc les frais de l’instance judiciaire qui sont la
conséquence de l’intervention d’une personne qui n’est ni magistrat ni
attachée au greffe d’une juridiction. Leur rémunération n’est pas prise en
charge par l’état. Une partie doit donc les prendre en charge. Les dépens
consistent donc en des frais de principe intégralement répercutables par
la partie qui les a avancé.
Mais quels frais sont consécutifs à cette intervention? Ces frais
sont prévus par l’article 695 du Code de Procédure Civile, et la liste est
exhaustive, il ne sera donc pas possible d’obtenir le remboursement de
frais non prévus par cet article au titre des dépens de l’instance.
Sont ainsi compris dans les dépens, les droits, taxes, redevances ou
émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration
des impôts, à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement
dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par
la loi ou par un engagement international ; les indemnités des témoins ;
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la rémunération des techniciens ; les débours tarifés ;les émoluments des
officiers publics ou ministériels…
Mais quid du champ d’application de ces dépens?
3. Champ d’application: absence d’automaticité des dépens
Si le principe est que toute action judiciaire peut donner lieu à des
dépens, et donc à la condamnation d’une partie au paiement de ces frais,
il existe cela dit des exceptions.
En effet, certains textes dérogatoires prévoient que certaines
procédures se fassent sans frais, de telle sorte qu’il ne sera pas possible
de demander la répétition des dépens .
Ainsi en est-il du contentieux douanier, du contentieux des
élections professionnelles dans les entreprises ou encore du contentieux
de l’élection des conseillers prud’homaux.
Dès lors, en cas de procédures sans dépens, il n’y aura pas de
demande à ce titre.
Il s’agit à présent d’envisager la définition des autres frais
d’instances non compris dans les dépens, les frais irrépétibles.
B. Les frais irrépétibles, frais autres que les dépens couverts par
l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile
correspondent à une indemnisation forfaitaire des frais d’instance qui ne
sont pas compris dans les dépens (1), on retrouve ces frais dans la quasitotalité des contentieux judiciaires.
4. Définition: indemnisation des frais non prévus dans les dépens
Si les frais irrépétibles de l’article 700 correspondent aux frais non
compris dans les dépens, encore faut-il les distinguer des dommages et
intérêts.
En effet, les frais irrépétibles donc non compris dans les dépens
ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent donc pas être
remboursés sur le fondement de l’article 700 s’ils sont caractérisés
comme des dommages et intérêts. En revanche, si ces frais ne sont pas
caractérisés comme des dommages et intérêts, alors leur répétition
pourra être demandée sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
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Il s’agit par exemple des honoraires d’avocat, des frais de
déplacement, des frais de voyage et de séjour, des honoraires de conseils,
d’une expertise amiable ou encore de conseils en brevet.
Mais alors, dans quelle instance peut-on les demander?
5. Champ d’application: quasi-totalité des contentieux judiciaires
visés
Le remboursement des frais engagés non compris dans les dépens
peut être demandé dans la quasi totalité des contentieux judiciaires. En
revanche, en cas de recours gracieux, un tel remboursement ne saura
être accordé par le juge.
Aussi, des frais irrépétibles pourront être caractérisés dans toutes
les procédures contentieuses, devant le juge des référés, le juge de
l’exécution, le premier président de la Cour de Cassation, en matière
douanière, en matière d’expropriation, en matière de concurrence, en
matière de sécurité sociale, de co-propriété..
En revanche, la répétition des frais irrépétibles au titre de l’article
700 du Code de Procédure civile ne pourra pas être demandé en
contentieux fiscal, en contentieux de l’argus de l’assurance ou dans les
procédures de droit d’enregistrement.
Une fois la définition des frais d’instance envisagée, il s’agit d’en
étudier le régime juridique. Comment une partie doit-elle demander le
remboursement des frais engagés?
II. Demande du montant des frais d’instance: similitude des
régime juridiques
Il s’agira d’envisager successivement la demande de condamnation
aux dépens (A) et la demande de condamnation aux frais irrépétibles (B).
A. La condamnation aux dépens: condamnation inspirante aux
frais irrépétibles
La condamnation aux dépens est soumise à une double condition
(A) et la demande sera faite à l’encontre de la partie adverse (B).
Seulement, en cas de désistement de celle-ci, une condamnation aux
dépens pourra-t-elle être prononcée (C)?
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2. Condamnation soumise à une double condition
Pour que les frais engagés soient réglés par la partie adverse en tant
qu’elle devra être condamnée aux dépens, ceux-ci doivent remplir une
double condition.
En effet, les frais présentés devront, tout d’abord, entrés dans une
catégorie énoncée à l’article 695 du Code de Procédure Civile. Si les
frais exposés ne sont pas prévus par cet articles comme étant des dépens,
alors il ne sera pas possible de les voir réglés par la partie adverse.
De plus, ces frais devront être afférents à l’instance, aux actes et aux
procédures d’exécution. Cela veut donc dire que si des frais présentés,
bien que couvert par l’article 695 du Code de Procédure Civile, ne sont
pas la conséquence de l’instance et des actes y étant relatifs, alors la
condamnation aux dépens sera rejetée.
3. Condamnation à l’encontre de la partie adverse
Au cours d’une instance, la condamnation aux dépens sera
demandée à l’encontre de la partie adverse.
En cas de pluralité d’adversaire, il sera possible de demander la
condamnation solidaire des parties adverses.
En cas d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers à l’instance, il
sera également envisageable de demander à ce que ce tiers soit condamné
au paiement des dépens.
Dès lors, la demande de condamnation d’une partie adverse ne
pourra être faite que si l’autre partie était partie à l’instance, demandeur
ou défendeur, voire même une partie impliquée suite à une intervention
forcée ou volontaire.
4. Incidence d’un désistement de la partie adverse
Au cours, d’une instance, il arrive parfois que la partie adverse se
désiste de son action, avant même que le litige n’ait été jugé au fond.
La question est alors de savoir si la condamnation de cette partie
aux dépens reste possible, des frais ayant pu être engagés quand bien
même l’affaire n’a pas été jugée.
La jurisprudence est ferme sur ce point, puisqu’une partie qui
s’est désistée d’une instance avant que le fond n’ait été évoqué perdra
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sa qualité de partie à l’instance et ne pourra pas se voir contrainte au
paiement des dépens.
B. La condamnation à l’article 700: condamnation inspirée des
dépens
Le régime juridique de la condamnation aux frais irrépétibles de
l’articles 700 du Code de Procédure Civile est très proche de celui des
dépens.
5. Demande suivant la forme d’une demande incidente
Il est vrai que la demande de condamnation de la partie adverse
au paiement de l’article 700 se rapproche fortement d’une demande
incidente.
En effet, la demande de condamnation à l’article 700 du Code
de Procédure Civile doit respecter les formes de toutes demandes
incidentes, et notamment respecter le principe du contradictoire, donc
apparaître dans les écrits communiqués entre les parties, ou dans les
conclusions des avocats.
Mais, sur le fond, une demande au titre de l’article 700 ne peut
être qualifiée d’autonome et ne peut pas être vue comme une véritable
demande incidente qui permettrait de faire obstacle à un désistement
d’instance de la partie adverse .
6. Condamnation soumise à plusieurs conditions
La demande de condamnation d’une partie aux paiement des frais
irrépétibles est soumise à quatre conditions.
Tout d’abord, il doit y avoir une instance, même si celle-ci est
dépourvue de dépens. Sans juridiction saisie d’un débat contradictoire,
il ne sera pas possible d’obtenir une condamnation aux paiements des
frais irrépétibles.
Egalement, devra nécessairement être tenue au dépens une partie.
En effet, afin d’obtenir une condamnation sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, une partie à l’instance devra être
condamnée au paiement des dépens de l’article 695 du même code, la
partie condamnée aux dépens pourra alors être condamnés aux frais
irrépétibles. En revanche, dans les procédures sans dépens, il s’agira
qu’une partie ait succombé dans ses prétentions. Si il n’y a pas de
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dépens, et que chacune des parties voient ses prétentions acceptés,
alors il ne pourra y avoir de condamnation de la partie adverse aux frais
irrépétibles.
De plus, une demande de paiement des frais irrépétibles devra être
formulée, puisque le juge ne pourra statuer que sur une prétention ayant
été formulée. Une demande reconventionnelle dans des conclusions, en
cas d’oubli dans la requête, pourra permettre d’obtenir ces frais.
Enfin, il sera nécessaire de respecter le contradictoire, et de porter
à la connaissance de la ou les autres parties des demandes tendant à la
condamnation à l’article 700 du code de procédure civile. Une partie ne
respectant pas ce principe du contradictoire pourra se voir opposer les
exceptions de procédures et la fin de non recevoir.
Il faudra cependant être raisonnable sur le montant demandé au titre
de l’article 700. Le Juge aux Affaires Familiales n’accorde que très peu
au titre de l’article 700. Pour les tribunaux d’instance la condamnation
s’élève en moyenne à 400 Euros, contre une somme allant de 500 Euros à
6000 Euros devant les tribunaux de grande instance et les Cours d’appel.
La Cour de Cassation reste frileuse en n’accordant que 3000 Euros en
moyenne.
7. Incidence d’un désistement de la partie adverse
Il est nécessaire, comme il l’a été dans l’étude des dépens, d’évoquer
l’incidence d’un désistement d’instance de la partie adverse.
Si avant 2011, en cas de désistement du requérant, il ne pouvait pas
être fait droit aux conclusions du défendeur tendant au paiement des frais
non compris dans les dépens, cette solution ne semble plus réellement
appliquée par les juridictions d’appel. Dès lors, un désistement d’instance
ne serait plus un obstacle à la condamnation d’une partie au paiement
des frais irrépétibles.
De même, en cas de péremption d’instance, la partie qui a introduit
l’instance pourra être condamnée au paiement des frais irrépétibles de
l’article 700.
Pour terminer cette étude, il convient de s’attarder sur le rôle du
juge dans la condamnation aux frais d’instance.
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III. Détermination du montant des frais de l’instance:
appréciation discrétionnaire du juge
Une fois n’est pas coutume, il s’agira d’envisager successivement le
rôle du juge dans la condamnation aux dépens et dans la condamnation
aux frais irrépétibles.
A. Condamnation aux dépens: principe de condamnation de la
partie succombante
En matière de dépens, le juge est obligé de statuer sur les dépens
et n’a pas besoin de motiver spécialement sa décision. En revanche, en
cas de condamnation d’une partie non succombante, le juge sera tenu de
motiver sa décision.
2. Obligation de statuer sur les dépens
Le juge est obligé de statuer sur les dépens, et ce à peine de déni
de justice.
La condamnation se fera instance par instance, et la partie
condamnée devra uniquement rembourser les frais exposés pendant la
présente instance.
3. Absence de motivation spéciale du juge
Le pouvoir du juge dans la répartition des dépens est un pouvoir
discrétionnaire ce qui signifie qu’il n’aura pas besoin de motiver sa
décision. Il prendra alors en compte l’équité et la réalité des frais engagés
pour statuer.
Dès lors que le juge condamnera une partie qui a succombé, et ce,
même partiellement dans ces prétentions, disposera d’un réel pouvoir et
ne devra en aucun cas se justifier.
4. Exception à l’absence de motivation: condamnation d’une
partie non succombante
Si le juge décide de condamner une partie qui n’a pas succombé,
c’est-à-dire une partie n’ayant pas vu triompher toute ses prétentions,
alors il devra justifier sa décision.
C’est uniquement dans le cas où une partie non succombante
est condamnée au paiement des dépens que le juge devra motiver sa
décision.
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B. Condamnation aux frais irrépétibles: obligation de motivation
du juge
5. Condamnation de la partie tenue aux dépens
Il n’existe aucune obligation pour le juge de statuer sur les frais
irrépétibles si les parties ne demandent pas la condamnation à l’article
700. En revanche, en cas de demande, le juge sera obligé de statuer.
Le pouvoir du juge est souverain, ce qui se traduit alors par l’absence
de contrôle de la Cour de Cassation sur sa décision de condamnation.
Mais absence de contrôle ne signifie pas absence de motivation,
en effet le juge est tenu par une obligation de motivation de sa décision.
Cela veut donc dire que la décision devra viser l’article 700 du code de
procédure civile, à peine d’absence de motivation.
6. Prononcé de la condamnation au regard de l’équité
Dans sa décision de condamnation d’une partie aux frais
irrépétibles, le juge prendra d’abord en compte les règles de droit qui
définissent préalablement l’admissibilité du remboursement des frais
irrépétibles puis statuera sur les frais en fonction de l’équité.
Ainsi, la jurisprudence a dégagé trois critères pour apprécier
l’équité:
– Caractère de l’action intentée
– Succombance réciproque de chacune des parties dans leurs
prétentions respectives
– Situation économique des parties
Enfin, une partie n’ayant pas été condamnée aux dépens ne sera
pas condamnée sur la base de l’article 700 puisque que seule la partie à
la charge de laquelle a été mise la totalité ou une partie des dépens peut
être y condamnée.
Ouverture: Quid de la conciliation entre frais irrépétibles et aide
juridictionnelle?
L’article 700 s’accorde avec les aides juridictionnelles accordées
et les assurances de protection judiciaire. Un bénéficiaire de l’AJ peut
bénéficier de l’article 700 mais s’il veut recouvrer cette somme, son
avocat devra renoncer à la contribution de l’état.
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Dans le cas d’une assurance de protection judiciaire, la somme
recouvrée au titre de l’article 700 ira d’abord à l’assuré pour couvrir les
frais non pris en charge par l’assurance, et le reste ira à l’assureur.
Le bénéfice de l’article 700 peut également être accordé à une
partie qui aurait bénéficié de l’aide juridictionnelle.
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ПРЕДСТАВНИК В ЕЛЕКТРОННОМУ
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Технічні інновації в сфері юриспруденції – тема популярна.
Інформаційні технології в юридичній діяльності (legal tech) в цілому, при наданні юридичних послуг та у судочинстві вже були
предметом наших окремих досліджень. В цієї доповіді зосереди32

мось на особливостях представницької діяльності у суді за допомогою системи «Електронний суд».
Певні опції електронного судочинства поступово запроваджуються вже більше 10 років: від реєстру судових рішень до
автоматизованої системи документообороту суду, але концепція
електронного судочинства, закладена у новій редакції ЦПК, значно розширює цей функціонал. В прийнятих нормах передбачена
в перспективі можливість повного переходу до судочинства: 1)
безпаперового (всі документи існуватимуть в електронній формі)
та 2) у віддаленому доступі (всі процесуальні дії зможуть відбуватися за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем,
за винятком тих, які за своєю суттю можуть бути вчиненні лише
безпосередньо).
Забезпечить впровадження електронного судочинства, зокрема електронний документообіг між судами, між судом і учасниками судового процесу Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (кабінет користувача підсистеми ЄСІТС під назвою
«Електронний суд» почав роботу в тестовому режимі).
Важливо, що ЄСІТС поєднає різні інформаційні технології та
платформи, які зараз забезпечують здійснення правосуддя та інші
допоміжні функції. Положення про ЄСІТС поки не затверджено.
Тому проаналізуємо діючі нормативно-правові акти.
Згідно з наказом ДСА України від 22.12.2018 «Про проведення тестування підсистеми «Електронний суд», всі місцеві та апеляційні суди визначені пілотними для використання в тестовому
режимі підсистеми «Електронний суд».
У Положенні про автоматизовану систему документообігу
суду, в редакції рішення Ради суддів України від 02.03.2018 р. № 17
визначені основи роботи підсистеми Електронного суду.
Опції Електронного суду стають доступними тільки після
реєстрації власного електронного кабінету (cabinet.court.gov.ua).
Для реєстрації необхідні ключі, видані Акредитованим центром
сертифікації ключів – згідно переліку АЦСК зазначеному на сторінці Електронного суду.
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Користувач може подати заяву в суд лише за допомогою електронного цифрового підпису (далі –ЕЦП, додатково зазначимо, що
у чинних нормах не відображені положення Закону України «Про
електронні довірчі послуги», тому ми також застосовуємо термін
«ЕЦП») та запропонованих системою Електронний суд шаблонів
процесуальних документів, додати додатки в електронному вигляді, сплатити судовий збір засобами електронного кабінету. Надалі,
у міру проходження в суді заяви, через електронний кабінет користувача будуть надходити в автоматичному режимі повідомлення про результати авторозподілу, прийняті судом рішення тощо.
Одночасно він є офіційною електронною адресою, яка використо
вується судом для надсилання процесуальних документів.
Вищезазначені дії особа може здійснити і за допомогою представника, якщо представник є зареєстрованим користувачем. При
цьому представник діє через власний електронний кабінет. Головним питанням стає підтвердження повноважень цієї особи.
Згідно ч. 7 ст. 62 ЦПК у разі подання представником заяви по
суті справи в електронній формі він може додати до неї довіреність
або ордер в електронній формі, підписані ЕЦП відповідно до Положення про ЄСІТС.
Положення про ЄСІТС ще не опубліковане, тому керуємось
Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, в
редакції рішення Ради суддів України від 02.03.2018 р. № 17. Так,
особа, яка, отримала ключ який, виданий Акредитованим центром сертифікації ключів – згідно переліку АЦСК зазначеному
на сторінці Електронного суду та зареєструвала електронний кабінет, може уповноважити представника на подання документів
від свого імені або від імені довірителя шляхом формування, підписання та направлення до підсистеми електронного доручення
встановленої адміністратором форми (з правом передоручення або
без такого права).
Для того, щоб надати електронну довіреність потрібно перейти в Електронному кабінеті в розділ «Довіреність» натиснути
«Створити довіреність», ввести Реєстраційний номер облікової
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картки платника податків особи-представника та обрати рівень доступу (обсяг повноважень представника).
Представником може бути лише інша фізична особа, що має
зареєстрований Електронний кабінет.
Електронні доручення, що підтверджують повноваження
підписанта автоматично додаються підсистемою до кожного документу, ним відправленого.
Матеріали по справі одночасно будуть надходити як до кабінету довірителя так і до кабінету представника.
Також електронне доручення може бути сформоване для надання іншій фізичній особі доступу до документів по судовій справі, судовому провадженню або зверненню, але в межах отриманих
повноважень (наприклад, помічнику адвоката).
Електронне доручення може бути скасоване.
В офіційно ще неопублікованому Положенні про ЄСІТС містяться схожі положення. Термін «електронне доручення» змінений
на більш традиційний «електронна довіреність». До того ж зазначено, що особа може зареєструвати лише одну офіційну електронну адресу (видалити яку не можна). Кожному користувачеві присвоюється унікальний індентифікатор CourtID).
В електронному кабінеті можна побачити, які повноваження
надані особі як представнику, в розділі «Довіреності». Натиснувши на довіренність відкриється інформаційне вікно, в якому буде
відображено: дата видачі довіреності; права доступу (повноваження); можливість створити «Передоручити»; ланцюжок довіреностей (якщо довіреностей декілька, або відбувались зміни).
Для того, щоб видати довіреність від імені юридичної особи,
вона має бути зареєстрована в Електронному суді. Для реєстрації
в підсистемі «Електронний суд» вона має отримати електронну
печатку.
Від імені юридичної особи підписувати електронні доручення мають право особи, зазначені в відомостях Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо такої юридичної особи у графі «Прізвище,
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ім’я, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, що обираються (призначаються) до органу управління такої юридичної особи,
уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах
з третіми особами, або такі, які мають право вчиняти дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи».
Але це не означає, що довірителем стає ця посадова особа. Заявником/позивачем буде підприємство, державна установа тощо.
Від імені іноземної юридичної особи електронні довіреності
видаватися не можуть.
В неопублікованому Положенні про ЄСІТС зазначено, що окремий сервіс Електронного суду для юридичних осіб надає можливість керівнику відповідної юридичної особи уповноважувати
своїх працівників на здійснення певних дій, передбачених сервісом Електронного суду (наприклад, створювати документи, редагувати їх, навіть не маючи право на представництво юридичної
особи у суді).
Від імені органу державної влади та органу місцевого самоврядування, які не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підписувати електронні доручення мають право наступні
особи: керівник органу та його заступники, керівники та заступники територіальних структурних підрозділів органу. Відповідні
повноваження в підсистемі таким особам надаються адміністратором, на підставі надісланого йому повідомлення відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування, підписаного керівником такого органу. Окрім переліку осіб, в повідомленні
мають бути зазначені територіальні, інституційні та юрисдикційні
обмеження повноважень на підписання електронних доручень для
кожної зазначеної в повідомленні особи.
Окремо зазначимо, що правил про надання ордеру в електронній формі, про який йдеться у ч. 7 ст. 62 ЦПК в проаналізованих
нормах не згадується. Але ж відсканувавши ордер, представник
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має можливість прикріпити його в якості додатків при подачі відповідної позовної заяви.
Якщо у довірителя нема офіційної електронної адреси, але
представник є користувачем Електронного суду та бажає подати
позовну заяву через свій кабінет, він може це зробити. Отримавши
традиційну «паперову» довіреність та відсканувавши, представник її прикріплює в якості додатків при подачі відповідної позовної заяви.
До електронного кабінету особи у судових справах, в яких
така особа приймає участь, надсилаються: 1) веб-посилання на тексти всіх сформованих судом процесуальних документів по справі:
судові рішення, судові повістки та виклики тощо, що мають статус
оригіналу і підписані ЕЦП відповідальної особи суду; 2) інформація про отримані та зареєстровані вхідні документи по справі разом з ЕД або ЕКПД таких документів; 3) інформація про отримані
документи по справі від інших учасників разом з ЕД або ЕКПД
таких документів; 4) електронні документи, що спричинили зміну
стану розгляду справи, протоколи автоматичного розподілу, тощо.
Відзначимо також, що сьогодні Україна значно еволюціонувала в області надання онлайн-сервісів державою. Вирішуються
поступово питання охоплення значної кількості українців електронним підписом, без якого більшість опцій е-уряду неможливі. На
сьогодні отримано близько 4 млн ЕЦП. Вже є достатнє охоплення
інтернет-банкінгом, а значить людей, які беруть участь в ньому
також є електронний підпис. Планується записувати ЕЦП (кваліфікований електронний підпис у термінології нового законодавства
«Про довірчі електронні послуги») в ID-паспорт громадянина або
на сім-карту через Mobile-ID.
Всього 20 років тому персональні комп’ютери з доступом в
Інтернет були розкішшю. А сьогодні ми в кишені носимо цілий
Світ у вигляді смартфона з доступом в Інтернет. Тепер там є «доступ» й в світ судочинства.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКА
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
В юридичній літературі цілком справедливо виділяють дві
основні процесуальні функції, які виконує судовий представник:
1) представництво інтересів учасника справи в суді та 2) правозаступництво [1, с. 64].
Функція здійснення представництва в суді полягає у вчиненні представником процесуальних дій від імені та в інтересах особи,
яку він представляє, тобто у заміщенні учасника справи в судовому процесі взагалі або при вчиненні окремих процесуальних дій.
При виконанні даної функції судовий представник діє в судовому
процесі замість особи, інтереси якої він представляє, реалізуючи
процесуальні права та виконуючи обов’язки такої особи.
Функція правозаступництва (або, використовуючи сучасну
термінологію, надання правничої допомоги) полягає у наданні
юридичних порад (консультуванні), складанні процесуальних документів та вчиненні інших дій, які потребують фахових знань,
вмінь і навичок у сфері права. При виконанні даної функції судовий представник не заміщає особу в процесі, а лише компенсує
юридичну необізнаність останньої.
Історично ці дві функції виникли як окремі та цілком самостійні. Наприклад, у давньоримському цивільному процесі не
допускалися уповноважені представники або повірені; учасники
справи повинні були самостійно діяти в суді, оскільки за законом
ніхто не міг діяти чужим іменем: nemo alieno nomine lege agere
potest. Навпаки, юридична підтримка сторін була у римлян у звичаї з давніх часів і це заступництво за права громадян, сприяння їх
охороні вважалося в Римі одним з найбільш благородних і почесних занять [2, с. 209].
В окремих країнах у певний період розвитку адвокатури дані
процесуальні функції виконували (а у деяких і тепер виконують)
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представники різних правничих професій (наприклад, всім відомі
barristers і solicitors у Великобританії), хоча й не можна стверджувати, що такий поділ відбувався у «чистому» вигляді. Ідея полягає у
розмежуванні процесуальної функції судового повіреного, який діє
в судовому процесі замість сторони, тобто від її імені, є добре обізнаним у судових процедурах та формальностях, однак не є висококласним фахівцем у сфері права, а тому не надає юридичних порад
та не формує правової позиції у справі, та процесуальної функції
правозаступника, адвоката, який не має права діяти від імені свого
клієнта, а діє лише як юридичний радник та судовий оратор, зберігаючи максимальну незалежність та діючи не лише як заступник
прав та інтересів сторони, а й як поборник справедливості.
Утім такий «розподіл праці» в межах судового представництва
поступово зникає, залишаючись в окремих країнах лише як данина традиції. Цікаво, що в нашій країні, для якої ніколи не був характерний розподіл вказаних процесуальних функцій між різними
правничими професіями, певний час намагалися впровадили таке
розмежування на рівні процесуальних суб’єктів. Так ЦПК України
в редакції від 18.03.2004 року (яка проіснувала до 15.12.2017 р.) було
передбачено дві окремих процесуальних фігури: судового представника, який не обов’язково повинен був бути фахівцем у сфері
права і міг повністю замістити сторону в цивільному процесі, та
особи, яка надає правову допомогу, завданням якого було надання
юридичних консультацій та складання процесуальних документів.
Утім на практиці така модель розподілу процесуальних функцій
судового представництва між різними процесуальними суб’єктами
не прижилася, оскільки не відповідала інтересам жодної з зацікавлених сторін: адвокати воліли мати можливість виконувати обидві
процесуальні функції, а сторонам вигідніше оплачувати послуги
однієї особи, а не двох.
Саме «надбудова» у вигляді функції надання правничої допомоги суттєво відрізняє судового представника від представника у
цивільних матеріальних правовідносинах, та породжує цілу низку
відмінностей між ними, про які вказує значна кількість науковців
[3, с. 110-111; 4, с. 399].
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Наприклад, у цивільному праві представник завжди діє замість особи, інтереси якої він представляє, тоді як ЦПК України
містить спеціальне правило про те, що особиста участь у справі
особи не позбавляє її права мати в цій справі представника (ч. 2
ст. 58 ЦПК України). Це можна пояснити тим, що у випадку особистої участі сторони в процесі зникає нагальна потреба у заміщенні її представником, проте зберігається необхідність у виконанні
іншої процесуальної функції судового представника – надання
правничої допомоги. Водночас, залишаючись в судовому процесі (не будучи витісненим особистою участю довірителя), судовий
представник не позбавлений можливості заміщати особу, інтереси якої він представляє, при вчиненні окремих процесуальних дій
навіть у її присутності (надавати замість неї пояснення, заявляти
клопотання тощо). В такому випадку відбувається органічне поєднання двох процесуальних функцій судового представника, адже,
наприклад, заявляючи клопотання від імені та в інтересах сторони представник заміщає її при вчиненні даної процесуальної дії
та використовує свої фахові знання для належного процесуального
оформлення даного клопотання.
Поєднання в межах судового представництва процесуальних
функцій повіреного та правозаступника зумовлює необхідність та
обґрунтованість законодавчих положень, якими запроваджено так
звану «адвокатську монополію» на представництво прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у судах.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СУДАХ
Конституційна реформа правосуддя 2016 р. передбачила виключне право адвокатів на здійснення представництва осіб у судах.
Відповідно до ч. 1 пп. 11 п. 161 «Перехідних положень» Конституції України, представництво органів держави та органів місцевого
самоврядування у судах з 1 січня 2020 р. покладається виключно
на прокурорів та адвокатів.
Проблеми здійснення адвокатами представництва органів
держави та органів місцевого самоврядування у судах з 1 січня 2020
року тривалий час знаходяться під прицільною увагою юридичної
спільноти. Виникають запитання, чи здатна адвокатура забезпечити правовою допомогою у судах органи держави та місцевого самоврядування; чи є нові законодавчі підходи до регламентації права
мати представника ефективними; як бути з юрисконсультами, які
є державними службовцями, проте мають свідоцтво про право на
заняття адвокатської діяльності, яке зупинено в силу вимог ст. 7
Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»?
Нами вже висловлювалися пропозиції стосовно розширення змісту поняття самопредставництва юридичної особи шляхом
внесення доповнень до процесуальних кодексів, зокрема й до ст. 58
ЦПК, – наділення юридичної особи правом брати участь у справі
не лише через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, але також й через юрисконсульта за дорученням керівника
(самопредставництво юридичної особи) [1, с. 13]. Ми зазначали й
те, що стрімке підвищення попиту на отримання статусу адвоката у
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працівників юридичних служб державних органів та органів місцевого самоврядування, не вирішить проблему забезпечення належного представництва органів держави та органів місцевого самоврядування у судах, якщо запровадити статус адвоката-державного
службовця у відповідності до ст.30 проекту Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 від 6 вересня 2018 р.
Ідея перебування адвокатів на державній службі та на посадах в
органах місцевого самоврядування підриває міжнародні принципи
здійснення адвокатської діяльності, принцип незалежності адвокатури, проголошений ст.1312 Конституції України [2, с.257].
Проте, наближаючись до 2020 року, правознавці вказують й
на інші дискусійні питання здійснення адвокатами представництва
осіб у судах. Зокрема, у юридичній літературі висловлено думки
про те, що помилковим є розуміння поняття представництва адвокатурою «іншої особи в суді», серед яких мають бути держава
і органи державної влади [3], підтримано точку зору, що завдання адвокатури та її функціональне призначення не відповідають
здійсненню такого представництва, а статус представників позбавляє прокурора або адвоката його професійних властивостей [3; 4].
Висловлені точки зору є надзвичайно дискусійними, насамперед, виходячи з того, що органи держави та органи місцевого самоврядування є юридичними особами публічного права. Обґрун
тованим є застосування до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування статусу юридичних осіб при розгляді
справ у судах. Крім того, держава також діє у процесуальних правовідносинах саме в якості юридичної особи. З цих підстав, теза
про те що державу та органи держави не слід відносити до змісту
поняття «іншої особи в суді» (ст.1312 Конституції України) потребує належної аргументації.
Завдання адвокатури мають державне значення та відобра
жують публічний інтерес суспільства. Адвокатська діяльність в
конституційному, кримінальному, цивільному, господарському,
адміністративному процесі, при розгляді справ про адміністративні правопорушення, надання інших видів правничої допомоги
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спрямовані не лише на задоволення інтересу однієї окремої особи,
але й на реалізацію принципів судочинства, принципів правової
держави, забезпечення взаємодії суспільства та держави.
Включення норми про діяльність адвокатури до Розділу VIII
«Правосуддя» Конституції України підкреслює публічний характер її функцій. Адвокатура, взаємодіючи із судом і прокуратурою,
забезпечує досягнення мети правової, демократичної, соціальної
держави з захисту прав, свобод та інтересів людини. Незалежність
адвокатури від держави не впливає на публічно-правовий зміст
правовідносин, який є притаманним здійсненню адвокатської діяльності, є міжнародним стандартом її функціонування, обов’язковою умовою ефективного захисту та надання правової допомоги.
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
у ст. 19 визначає можливість держави, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування бути довірителями адвоката: у
переліку видів адвокатської діяльності є надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, держави (п.1 ч.1); представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних,
міжнародних судових органах (п.7 ч.1); представництво інтересів
фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та
юридичними особами (п. 6 ч.1).
Разом з тим, текст п. 7 ч.1 ст.19 потребує більш чітких формулювань, у зв’язку з чим доцільно викласти його у наступній редакції: «представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у
судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством
іноземних держав, статутними документами міжнародних судо43

вих органів та інших міжнародних організацій або міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України».
Внесення змін до процесуального законодавства щодо інституту самопредставництва та до законодавства про адвокатуру та
адвокатську діяльність щодо видів адвокатської діяльності дозволить вирішити проблеми реалізації конституційних положень
щодо здійснення адвокатами представництва держави, органів
державної влади та органів місцевого самоврядування у судах.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ
Україна, як і весь світ, стрімко рухається вперед у напрямі
побудови якісного інформаційного суспільства, зокрема, такого суспільства, однією з ознак якого є переведення максимальної
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кількості комунікацій звичайної життєдіяльності людини в електронну, інформаційну форму.
Одним із напрямів інформатизації є система правосуддя. Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів» від 03.10.2017 р. (набув чинності 15.12.2017 р.)
зроблено суттєвий крок у напрямі інформатизації правосуддя, в
тому числі шляхом внесення змін до Цивільного процесуального
кодексу України.
В Україні концепція «Електронний суд» була розроблена
у 2012 р. Державним підприємством «Інформаційні судові системи» на розвиток положень Закону України «Про судоустрій та
статус суддів» від 07.07.2010 р., «Про доступ до судових рішень»
від 22.12.2005 р., «Про Національну програму інформатизації» від
04.02.1998 р. та інших, а також Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ
судової системи та Стратегічного плану розвитку судової влади в
Україні на 2013–2015 р.
Концепція електронного суду України мала на меті побудову
комплексу технічних рішень, виконуючих такі завдання:
– надання можливості громадянину або організації направити до будь-якого суду країни підписану електронним
цифровим підписом позовну заяву (апеляційну або касаційну скаргу) разом з пакетом супутніх документів за допомогою мережі «Інтернет»;
– надсилання стороні процесу електронної копії процесуального документа або повістки засобами електронного
або мобільного зв’язку;
– розробка та впровадження універсального формату обміну
даними, завдяки якому стане можливою передача справ та
документів між автоматизованими системами документообігу суду різних розробників, – так звана «загальна шина
даних» [1] .
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Використання сучасних технологій та інформатизація судової
системи забезпечує вдосконалення судових процедур, підвищує
якість надання послуг судами і, як наслідок, рівень довіри до судів.
Поряд із цим у чинне законодавство України, в тому числі в
законодавство, котре опосередковує відповідні процесуальні відносини, поступово вносяться зміни, які переводять окремі елементи судочинства в електронний режим.
Так, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) – це організаційно-технічна система, що забезпечує
функціонування електронного судочинства в Україні після прийняття процесуальних кодексів 2017 року. Розширена версія Автоматизованої системи документообігу суду, що функціонувала з 1 січня 2011 року. Відповідно до змін, що набрали чинності
15.12.2017 р., в судах України, а також Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина
судова інформаційно-телекомунікаційна система.
Масштабний характер ЄСІТС підтверджується тим, що до її
складу має увійти і Єдиний державний реєстр судових рішень, і
система автоматизованого арешту коштів у рамках виконавчого
провадження, а адміністратор ЄСІТС матиме доступ до інформації Єдиного державного демографічного реєстру. [2]
Так, як вже говорилося, створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) передбачено процесуальними кодексами, які вступили в силу з 15 грудня 2017 р. З 1 січня 2019 року в тестовому режимі почав роботу кабінет користувача
підсистеми ЄСІТС під назвою «Електронний суд». [3]
Для доступу, ідентифікації особи та роботі в судова інформаційно-телекомунікаційній системі потрібен електронний підпис (далі – ЕП), тобто, електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються
і використовуються ним як підпис. [4]
Електронна ідентифікація особи здійснюється, зокрема, за
допомогою ЕП, для отримання якого необхідно заповнити заяву
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про реєстрацію ДП «Національні інформаційні системи» – акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України (чи
іншого акредитованого центру) та надати згоду на обробку персональних даних.
При цьому відмова від надання згоди на обробку персональних даних унеможливлює його отримання. У зв’язку з цим особа,
що не надала згоду на обробку персональних даних, не може отримати ЕП та отримувати електронні послуги, дані тощо.
Що в свою чергу, в еру масового впровадження електронних
послуг, інформатизації державних ресурсів, створює загрози в обмеженні існуючих прав і свобод людини вразі імперативного впровадження електронних послуг без альтернативних виключень та
збереження додаткових неелектронних дублюючих послуг.
Як приклад, наведемо дисциплінарне провадження щодо прокурора обласної прокуратури, яка через свої релігійні переконання
відмовилася від реєстраційного номера облікової картки платників податків та не надала згоду на обробку персональних даних,
що унеможливило отримання нею ЕП та заповнення декларації у
Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Не
маючи можливість отримати ЕП, прокурор не змогла заповнити
електронну декларацію, як працівник прокуратури та подала її в
письмовому вигляді.
Водночас ч. 4 ст. 35 Конституції України визначено, що ніхто
не може бути звільнений від своїх обов’язків перед державою або
відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.
Законодавством України передбачено, що примушування до
обробки персональних і конфіденційних даних для подання декларації про майно і доходи є неправомірним втручанням в особисте
життя людини з боку держави та порушенням вимог ст. 8 Закону
України «Про захист персональних даних».
Термін «згода», відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» означає «добровільне волевиявлення
особи за умови її поінформованості».
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Прокурор зазначала, що керуючись вимогами ст. ст. 8, 21,
22, 32, 63, 64, 150 Конституції України та ст. 2 Закону України
«Про захист персональних даних» вона заперечує проти отримання ЕП. Крім цього, автоматизована обробка персональних даних
здійснюється з присвоєнням людині персонального цифрового
(штрих-кодового) ідентифікатора, що протирічить її релігійним
переконанням
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 29.03.
2019 р. встановлено, дійсно, чинним законодавством не врегульовано питання альтернативної форми подачі декларації суб’єктом
декларування, який через релігійні переконання не надав згоду на
збір та обробку персональних даних та відповідно не отримав ЕП.
При такій законодавчій невизначеності відсутні легальні підстави
стверджувати, що прокурор вчинила дисциплінарний проступок,
а тому в її діях відсутній склад будь-якого дисциплінарного проступку, отже дисциплінарне провадження було закрито [5].
Підсумовуючи викладене хочеться зазначити, що незважаючи на процеси суцільної інформатизації, у кожної особи повинно залишатися право на повноцінне приватне життя, вільне від
будь-яких засобів електронного моніторингу та контролю. Жодні
«глобальні терористичні загрози», жодна «боротьба з корупцією»
чи інші високі «демократичні та загальнолюдські цінності» не можуть виправдати позбавлення особи людяності, свободи та права
на особисте життя.
Утім, незважаючи на загрози, котрі несе в собі інформатизація суспільного простору, слід визнати, що сьогодні існує ще достатньо сфер життя людини, котрі можуть бути значно і при цьому
безпечно покращені шляхом їх переведення в електронну форму,
без завдання жодної шкоди приватному життю особи. Це сфери,
котрі первісно своєю суттю мають публічний характер. Сфери, в
яких особа сьогодні, як і раніше, повинна відкривати суспільству
окремі частини свого приватного життя. Для досягнення своїх же
приватних інтересів або задля певних публічних інтересів.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЧАСТІ АДВОКАТА
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Однією з основних новел судової реформи стало поступове
введення адвокатської монополії. Саме адвокатська монополія покликана підвищити якість представництва особи в суді. Але, як
показує практика, подекуди суди не поділяють наміри законодавця
та винаходять не передбачені законом підстави для «недопуску»
адвоката до участі у справі.
Згідно до ч. 4 ст. 62 ЦПК України, повноваження адвоката як
представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим
відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» [1].
Так, відповідно до ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на
підставі договору про надання правової допомоги. Документами,
що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги;
2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги[2].
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Положення наведених норм процесуального права дають підстави
для висновку, що повноваження адвоката як представника сторони
мають бути підтверджені оригіналом ордера або довіреністю (оригіналом) цієї сторони, що посвідчує такі повноваження, або її копією, засвідченою у визначеному законом порядку, зокрема, особою,
яка має повноваження на засвідчення копії довіреності.
Але на практиці відбувається зовсім інше. Так, наприклад
деякі судді стверджують про недостатність документів для представництва в суді або вказують на необхідність зазначення в них
«обов’язкових» реквізитів, які жодним законом не передбачені.
У справі № 910/2396/18 Верховний Суд повернув касаційну скаргу
заявнику, посилаючись на те, що надана ним довіреність не містить
інформації щодо надання повноважень на представництво в суді
саме адвокату, а не громадянину, та з вказаної довіреності не вбачається укладення договору про надання правової допомоги між
скаржником та адвокатом.
Також, окремі суди вимагають виключно оригінали ордерів,
як документів, що підтверджують повноваження, інші ж – приймають засвідчені копії таких документів. Цікавою в аспекті «допуску» адвоката до участі у справі є позиція Верховного Суду щодо
«неналежності» договору про надання правової допомоги, укладеного до набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р.
№ 2147-VIII та більше ніж за рік до дати подачі касаційної скарги.
Наприклад, у справі № 755/11427/17 Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у прийнятті касаційної скарги, попри надання адвокатом ордера на надання
правової допомоги клієнту. Відмовляючи у прийнятті скарги, касаційний суд виходив з того, що представник не подав документи, які підтверджують статус представника скаржника як адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю або
посвідчення адвоката України), а також що договір про надання
юридичних (адвокатських) послуг датований до набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII та більше ніж за
рік до дати подачі касаційної скарги. Суд дійшов висновку, що все
це робить неможливим встановлення дійсних намірів скаржника
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щодо уповноваження представника на представництво його інтересів у судах, у тому числі у Верховному Суді [3].
Не можна залишити поза увагою практику Європейського
суду з прав людини щодо доступу до суду. Наприклад, у рішеннях
у справах «Мушта проти України», «Перетяка та Шереметьев проти України», «Ашінгдан проти Сполученого Королівства» тощо
ЄСПЛ неодноразово наголошував, що право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не вважається абсолютним і
може підлягати дозволеним за змістом обмеженням (зокрема, щодо
умов прийнятності скарг). Такі обмеження не можуть зашкоджувати суті права доступу до суду, повинні мати легітимну мету, а
також має бути обґрунтована пропорційність між застосованими
засобами та поставленою метою [3].
Натомість з вищенаведених ухвал Верховного Суду про повернення скарг (залишення їх без руху) незрозуміло, чи мають легітимну мету встановлені судом обмеження щодо подання адвокатом копій його посвідчення або свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю, оскільки подання цих документів для
підтвердження повноважень не передбачається процесуальним законом, а актуальна інформація щодо адвоката міститься в загальнодоступному Єдиному реєстрі адвокатів України.
Таким чином, незважаючи на завдання Верховного Суду забезпечувати сталість та єдність судової практики, наразі суд вищої інстанції формує суперечливі правові позиції щодо визначення
переліку документів для підтвердження повноважень адвоката як
представника та вимог до цих документів.
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НОВЕЛИ ПРЕДСТАВНИЦТВА У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ
ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
І КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
У багатьох випадках під час захисту прав невизначеного кола
осіб, відбувається захист і суспільного інтересу, однак не виключені ситуації, коли під час звернення до суду для захисту прав
невизначеного кола осіб питання про захист суспільного інтересу
не виникає, оскільки невизначеність осіб ще не означає обов’язкової наявності певного спільного блага. Спільною основою, котра
об’єднує таких осіб, може слугувати лише те, що їх усіх неможливо персоніфікувати, й те, що захисту підлягають їх однорідні
права. Разом з тим, суспільний інтерес, перш за все, пов’язаний
не з кількістю учасників або невизначеністю групи, а з його особливою якістю – суспільною значущістю. Про захист суспільного
інтересу ідеться також і тоді, коли всіх учасників соціальної групи можна визначити: наприклад, у разі збереження певних видів
культурної чи історичної цінності, що має значення суто для мешканців певного невеликого населеного пункту. У такому випадку
безпосереднім вигодонабувачем від реалізації публічного інтересу
виступатимуть мешканці пункту (адресати публічного інтересу),
а кінцевим – українське суспільством в цілому (носій публічних
інтересів вищого рівня).
Встановлено, що інститут захисту «чужих прав» у цивільному процесі полягає у праві органів та осіб брати участь у цивільних справах, зокрема, звертатися із позовними заявами до суду
в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересів у
встановлених законом випадках можуть: органи місцевого самоврядування; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; прокурор; органи державної влади; фізичні та юридичні
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особи (ст. 56 ЦПК України від 03.10.2017). Вказані органи можуть
звертатися самостійно, тобто ініціювати цивільний судовий процес, обґрунтовуючи наявність їх інтересу у захисті прав, свобод
та інтересів інших осіб. При цьому, матеріально-правовий інтерес,
зокрема органу місцевого самоврядування, якщо він вступає в
процес від власного імені в якості сторони процесу, може характеризуватися рисами суспільного інтересу, однак може проглядатися суперечність із інтересом державним. З’ясовано, що проблема
процесуального статусу прокурора під час представництва в судовому процесі є принциповим моментом для визначення підстав
і форм реалізації ним представницької функції. Правосуб՚єктність
цих органів полягає в обсязі їх прав і обов’язків, закріплених ст. 49
ЦПК України, а також у наявності матеріально-правового (сторони й треті особи), загальнодержавного (прокурор) або суспільного
(органи місцевого самоврядування, громадські організації, профспілки тощо) інтересів (суспільного, публічного) в цивільній справі. Матеріально-правова заінтересованість у результаті справи зумовлює наявність у цих осіб, нарівні з процесуальними правами й
обов’язками, особливих процесуальних інтересів. Зокрема, законний інтерес позивача набуває прояву в бажанні замінити неналежного відповідача належним, про що він вносить клопотання (ст. 51
ЦПК України); законний інтерес однієї зі сторін в огляді судом за
місцем перебування доказів, які інша сторона не може доставити
до суду (ст. 85 ЦПК України).
Стосовно омбудсмена, зауважимо, що ним здійснюється захист прав, свобод чи інтересів однієї людини і це є проявом захистом публічного інтересу. У випадках, коли йдеться про захист
основних прав і свобод людини і громадянина (конституційних),
захист яких має розпочатися в порядку ординарного, зокрема, цивільного судочинства, Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини може вважатися тим суб’єктом, який здійснює захист
суб’єктивного права особи, опосередкованого публічним інтересом. Йдеться про захист права, яке має істотне значення для особи і обґрунтовується омбудсменом у процесуальних документах,
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чи власне згідно із природою такого суб’єктивного права, зокрема
певних природних прав особи, в разі їх порушення. Саме у цьому на наш погляд проявляється захист омбудсменом публічних
інтересів, адже конституційні права і свободи людини характери
зуються публічністю і підлягають посиленій охороні й захисту не
тільки судами системи судоустрою, а й органом конституційної
юрисдикції. Таким чином, одночасна наявність певних передумов,
а саме: 1) порушення основних (фундаментальних) прав особи або
створення загрози такому порушенню та 2) неспроможність громадянина самостійно захистити свої права і свободи; брати участь
у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його
позовами (заявами, клопотаннями (поданнями), формують підстави для визнання Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини належним суб’єктом, уповноваженим звертатися до суду
в інтересах громадянина, що характеризуються певною публічністю, за умови надання суду обґрунтування неможливості особи самостійно здійснювати захист своїх інтересів (ч. 2 ст. 56 ЦПК
України в редакції від 03.10.2017).
Останньою конституційною реформою щодо правосуддя було
закріплено право особи звертатися із конституційною скаргою
із прямим конституційним застереженням, що така скарга може
бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного
захисту вичерпано (ст. 151–1 Конституції України). Законом України «Про Конституційний Суд України» розкрито поняття особа,
про яку йдеться у ст. 151-1 Основного Закону (фізичні та юридичні особи приватного права) та закріплено винятки: «Суб’єкт права
на конституційну скаргу» передбачено, що «…До суб’єктів права
на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного
права» (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закону). У конституційній площині аксіоматичним, на наш погляд, є те, що юридичні особи публічного права наділені повноваженням, а не правами, що відповідає ч. 2 ст. 19
Конституції України. Відтак, законодавець слушно акцентував
увагу, що правом звернутися із відповідною конституційною скар54

гою є фізичні особи та юридичні особи приватного права у зв’язу із
відсутністю конституційних прав суб’єктів публічного права.
Конституція України та чинне законодавство розмежовує
моменти участі й повноваження суб’єктів права на звернення до
Конституційного Суду України (далі – КСУ): окремі суб’єкти права звернення до КСУ, уповноважені звертатися на стадії існування
законопроекту (тільки про внесення змін до Конституції – Президент України та народні депутати); окремі – з моменту прийняття законопроекту як закону та набрання ним чинності (Президент
України, народні депутати, Кабінет Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини); Верховний Суд
(далі – ВС), – з моменту застосування закону чи його окремих положень, які, як вбачається, суперечать Основному Закону України;
фізичні і юридичні особи приватного права – після вичерпання
всіх інших національних засобів юридичного захисту. Також не
позбавлений можливості звернутися із конституційним поданням
про інцидентний конституційний контроль Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. ВС є колегіальним органом
звернення до КСУ. Прийняття рішення про внесення чи відмову
у внесенні конституційного подання покладається на Пленум ВС,
який має налічувати до 200 суддів.
Процедурно звернення до КСУ складається із двох документів: 1) власне конституційне подання із додатками, яке підписується Головою ВС та секретарем Пленуму ВС і в якому зазначається особа представника ВС у КСУ; 2) постанова Пленуму ВС, яка
характеризується рисами процесуального документа (в разі наявності певного правового обґрунтування) і одночасно протоколу, в
якій також дублюються особи, уповноважені на підтримання конституційного подання та представлення інтересів ВС як суб’єкта
права на конституційне подання у КСУ. Вважаємо, що звернення
до Пленуму ВС, після ухвалення рішення по суті цивільної справі,
для вирішення питання про внесення до КСУ подання про неконституційність закону, за своєю суттю є неприйнятними і такими,
що підривають незалежність прийнятого рішення суду, призве55

дуть до переоцінки прийнятого судом рішення по суті у позапроцесуальному порядку Пленумом ВС. На наш погляд, це є фактом
перебирання Пленумом ВС одночасно повноважень: (а) як суду
вищої інстанції в частині апеляційного перегляду/ касаційного
оскарження справи поза визначеним процесуальним законом та
автоматизованим розподілом складом суду, (б) конституційного
повноваження органу конституційної юрисдикції; а також може
свідчити про порушення принципу поділу влад, закріплених статтею 6 Основного Закону України.
Бут Ілля Олександрович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»,
експерт Громадського центру правосуддя Одеської області

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДСЬКИМ
ОБ’ЄДНАННЯМ, ЯКЕ НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ, ІНТЕРЕСІВ СВОГО ЧЛЕНА
Стаття 56 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що у випадках, встановлених законом, органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод
та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів та
брати участь у цих справах [1].
В той же час, відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу [2],
а тому доцільним буде дослідити можливість звернення до суду
громадського об’єднання, яке не має статусу юридичної особи, в
інтересах свого члена в контексті ст. 56 ЦПК України. Виходячи зі
структурного аналізу ЦПК України, положення ст. 56 розміщені у
§ 1 «Учасники справи» Глави 4 «Учасники судового процесу» Розділу І ЦПК України, тоді як положення ст. 58 ЦПК України розміщені в § 2 «Представники» цієї ж глави, що дає змогу розрізняти в
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процесуальному плані представництво інтересів особи та участь у
цивільному процесі громадських організацій з метою захисту прав
та інтересів інших осіб або суспільства.
Відповідно до пунктів 3 і 7 Рекомендації CM/Rec(2007)14 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо створення
та діяльності неурядових організацій від 10 жовтня 2007 року неурядові організації можуть бути як неформальними об’єднаннями або організаціями, так і об’єднаннями або організаціями, що
мають статус юридичної особи. Неурядові організації, які мають
статус юридичних осіб, повинні мати ту ж правоздатність, якою
зазвичай користуються інші юридичні особи, і на них повинні
поширюватися ті ж зобов’язання та санкції, що накладаються адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством, які,
зазвичай, застосовуються до таких юридичних осіб [3]. З огляду
на вказану правоздатність неурядових організацій, які не мають
статусу юридичної особи, можуть мати визначенні національним
законодавством особливості та обмеження порівняно з неурядовими організаціями, які мають статус юридичної особи.
В той же час, права громадської організації на звернення до
суду в інтересах своїх членів чи інших осіб Закон України «Про
громадські об’єднання» не деталізує, тому такі права реалізуються
відповідно до положень інших законів.
Відповідно до статті 58 ЦПК України громадські об’єднання без статусу юридичної особи не є представниками фізичних
осіб, а тому саме по собі членство у громадській організації не є
підставою для виникнення процесуального представництва (як
законного, так і договірного). Оскільки в цьому випадку підстав
для законного представництва в силу ст. 59 ЦПК України не вбачається, для цього необхідне волевиявлення особи, яка потребує
представництва, та наявність належно оформлених документів, а
сама лише та обставина, що основною метою та завданням громадської організації є допомога у реалізації громадянином його прав
і законних інтересів, не може свідчити про наявність в організації
процесуальної правоздатності у справі.
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Велика Палата Верховного Суду у своїй Постанові у справі
№ 199/1478/17 від 13 березня 2019 року зазначила, що Громадська
організація «Дніпропетровська незалежна правозахисна громадська організація» у цій справі діє в інтересах позивача, в той же час
стосовно самопредставництва, дана громадська організація не є особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої
особи. Щодо можливості сторони брати участь у судовому процесі
через представника, то виключно адвокат здійснює представництво
іншої особи в суді. Законом можуть бути визначені винятки щодо
представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах,
а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб
та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена (частини четверта та п’ята статті 1312 Конституції України).
При цьому довіреність, що видана самою громадською організацією
без статусу юридичної особи, не є довіреністю від імені юридичної
особи, як це передбачено ст. 62 ЦПК України [4].
Отже, інтереси громадянина, чиї права порушено, не може
представляти громадська організація без статусу юридичної особи, членом якої є такий громадянин. Так само, через відсутність
статусу юридичної особи таке громадське об’єднання не може
видати довіреність на представництво інтересів свого члена іншій особі.
Список використаної літератури:
1. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України; Кодекс,
Закон від 18.03.2004 № 1618-IV // База даних «Законодавство
України» / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1618-15.
2. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
go/4572-17.
3. Рекомендація CM/Rec(2007)14 Комітету міністрів Ради Європи
державам-членам (Щодо створення та діяльності неурядових
організацій): Рекомендації; Рада Європи від 10.10.2007 № CM/
Rec(2007)14 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада

58

України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.
gov.ua/go/994_937.
4. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 13 березня 2019 року
у справі № 199/1478/17 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/80854779.

Волкова Наталія Василівна
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ДЕЯКІ НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Інститут представництва у цивільному судочинстві зазнав
значних змін внаслідок проведення конституційної реформи
в частині правосуддя, а саме щодо «монополії адвоката» та реформування цивільного судочинства. У сучасних умовах, на теоретичному і практичному рівнях, участь представника у суді є
надзвичайно важливим і актуальним питанням і таким, що потребує єдиного наукового обґрунтування у теорії цивільного проце
суального права.
Так, серед основних змін цивільного процесуального законодавства України щодо представництва у суді варто зазначити
наступні:
– Новелою ЦПК України є те, що представники не входять
до складу учасників справи та займають самостійне місце у складі
учасників судового процесу.
– Не вдаючись до дискусій, необхідно зазначити, що у перше
законодавець застосовує термін «самопредставництво» (ч. 1 ст. 58
ЦПК України) [1].
– Значних змін зазнали положення норми цивільного процесуального законодавства щодо визначення осіб, які можуть бути
представниками у суді. Крім того, необхідно звернути увагу, що
відповідно до внесених змін до Конституції України, виключно
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адвокат здійснює представництво іншої особи в суді (ст. 131-2) [2].
Таке положення міститься також у ч. 2 ст. 15 ЦПК України та зазначається, що представництво у суді як вид правничої допомоги
здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом. Відповідно до ст. 60
ЦПК України представником у суді може бути адвокат або законний представник та особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних спорах
(малозначні справи). У минулій редакції ЦПК України перелік осіб,
які могли бути представниками в суді було більш широким, який
визначався у ст. 40 минулої редакції ЦПК України. Аналіз ст. 40
(минулої редакції) ЦПК України дає можливість зробити висновок, що законодавець раніше передбачав дві групи таких суб’єктів:
адвокати та інші особи, які відповідають певним вимогам. Відповідно до чинного законодавства будь-яка особа, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну процесуальну дієздатність у суді не
може бути представником в суді, крім спорів з трудових відносин,
а також справ у малозначних спорах (малозначні справи). Отже,
вище зазначені зміни законодавства визначають «монополію адвокатів», що заслуговую на позитивний відгук.
– Відповідно до нової редакція ЦПК України повноваження
адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру
і адвокатську діяльність». Отже, на відміну від минулої редакції
ЦПК України не обов’язково до ордера пред’являти витяг з договору, як це було передбачено раніше. Відповідно до ст. 26 Закону
України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» [3] документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової
допомоги, можуть бути: договір про надання правової допомоги;
довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого
законом на надання безоплатної правової допомоги.
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З даного питання існує правова позиція Великої Палати
Верховного суду, у Постанові від 05.12.2018 № П/9901/736/18 (11989заі18) зазначено, що ордер, який видано відповідно до Закону
України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», є самостійним
документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правничу допомогу, його копії або витягу разом із ордером процесуальні кодекси не вимагають [4].
– Щодо обмеження повноважень адвоката, то дане положення також зазнало певних змін. Минула редакція ЦПК України передбачала, що обмеження повноважень представника на вчинення
певної процесуальної дії мали бути застережені тільки у виданій
йому довіреності. У новій редакції ЦПК України законодавець
розширив перелік документів в яких зазначається застереження
щодо обмеження повноважень представника на вчинення певної
процесуальної дії, а саме відповідно до ч. 2 ст. 64 ЦПК України
такі застереження мають бути зазначені у виданій йому довіреності або ордері. Це пов’язано з тим, що як вже зазначалось, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю
або ордером.
Відповідно до п.14 «Положення про ордер на надання правової
допомоги та порядок ведення реєстру ордерів», затверджене рішенням РАУ від 17.12.2012 № 36, ордер є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах
клієнта. Про обмеження правомочності адвоката, встановлені угодою про надання правової допомоги, останній або керівник адвокатського об’єднання (бюро) зобов’язані вказати на звороті ордера [5].
– З аналізу норм попередньої редакції ЦПК України, а саме
ч. 1 ст.  38 вбачалося, що представництво здійснювалось у позовному і окремому провадженні (крім справ про усиновлення). Частина 1 ст.  15 ЦПК передбачає, що учасник справи мають право
користуватися правничою допомогою. У ч. 1 ст.  58 ЦПК України
зазначається, що сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може
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брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво)
та (або) через представника. На підставі аналізу вищенаведених
норм законодавства вбачається, що зазначені учасники справи, які
мають право звертатися до суду через представника (сторона, третя особа) передбачені тільки для позовного провадження. Відповідно до ст. 42 ЦПК України учасниками справи в наказному провадженні є заявник та боржник, у справах окремого провадження
учасниками справи є заявники, інші заінтересовані особи. Однак,
останні не визначені у ст. 58 ЦПК України, як особи які мають право брати участь у судовому процесі через представника. На підставі цього можна констатувати, що звернення учасника справи
у справах окремого та наказного проваджень через представника
не допускається. Однак, є норми у цивільному процесуальному законодавстві, які дають підстави вважати, що у справах наказного
провадження заявник та боржник мають право звернення до суду
через представника. Так, наприклад, у ч. 3 ст. 163 ЦПК України, зазначається, що до заяви про видачу судового наказу додається документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява
підписана представником заявника, схоже положення визначено у
ч. 5 ст. 170 ЦПК України, а саме до заяви про скасування судового
наказу додається документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником.
Також необхідно зазначити, що як у справах позовного провадження так і у справах окремого та наказного провадження не
може ставиться питання про можливість учасниками справи брати
участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) або через законного представника, оскільки це буде порушенням право
на захист.
Крім того, необхідно звернути увагу, що у минулій редакції ЦПК України представництво неможливе у справах про усиновлення, а в діючому ЦПК України така норма взагалі відсутня.
Однак, дане положення щодо неможливості участі представника
у справах про усиновлення, залишилось у нормах матеріального
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права, а саме в ч. 1 ст. 223 СК України передбачено, що пред’явлення заяви про усиновлення через представника не допускається [6].
Також у цивільному процесуальному законодавстві зазначається,
що суд розглядає справу про усиновлення дитини за обов’язковою
участю заявника (ч. 1 ст.   313 ЦПК України). Отже, на підставі
аналізу вище зазначених норм, вбачається, що представник не має
право звертатися до суду з заявою про усиновлення.
Отже, вбачається, що для уникнення протиріч у нормах цивільного процесуального законодавства, а також уникнення застосування даних норм в теорії та на практиці, необхідно внести відповідні зміни до ЦПК України.
Підбиваючи підсумки, хотілось б наголосити, що зазначений
вище перелік змін до цивільного процесуального законодавства
України щодо представництва у суді не є вичерпним. Слід констатувати низку суттєвих проблем щодо представництва у цивільному процесі, що потребують подальшого дослідження.
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ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ
ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ,
ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Зміни до процесуальних кодексів, які набрали чинності 15
грудня 2017 року [1], на практиці зумовили виникнення ряду питань щодо порядку та умов відшкодування витрат на правничу
допомогу. Складність полягає у відсутності єдиних підходів до
оцінки розміру витрат на правничу допомогу та критеріїв такої
оцінки. З огляду на зазначене, доцільно провести порівняльний
аналіз положень Цивільного процесуального кодексу України,
Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – ЦПК, ГПК, КАС України) в частині порядку та умов відшкодування витрат на правничу
допомогу.
Попередній розрахунок витрат на правничу допомогу. Частини 1-2 статті 134 ЦПК України передбачають, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній
(орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і
які очікує понести в зв’язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд
може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за
винятком суми сплаченого нею судового збору. Попередній розрахунок судових витрат є обов’язковою складовою як позовної заяви
(ст. 175 ЦПК), так і відзиву (ст. 178 ЦПК). Фактично аналогічні положення містяться і у ГПК України у статті 124. Слід зазначити,
що наслідком невиконання цього обов’язку при поданні позовної
заяви може бути залишення її без руху, а в подальшому слугувати
підставою для відмови у відшкодуванні таких витрат. Водночас,
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суди не завжди застосовують ч. 2 ст. 134 ЦПК України, а посилаються на ч. 8 ст. 141 ЦПК України1, де зазначається, що докази
щодо витрат подаються до закінчення судових дебатів у справі або
протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до
закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. Вбачається, що ця норма повинна застосовуватися винятково при наявності попереднього розрахунку та при заявленні
вимог про стягнення витрат.
У свою чергу, у КАС України відсутні вимоги щодо попереднього розрахунку судових витрат. Відтак, відсутність такого
розрахунку при поданні позовної заяви до суду чи відзиву на позовну заяву не матиме наслідком відмови у відшкодуванні таких
витрат. Судова практика йде таким чином, що заява про відшкодування витрат на правничу допомогу може бути задоволена й
шляхом ухвалення додаткового рішення у справі, у тих випадках,
коли при винесенні рішення суд не вирішив питання про розподіл
судових витрат. Зокрема, у справі № 826/913/16, суд задоволив частково клопотання про стягнення витрат на правничу допомогу
вже після винесення рішення у справі та оформив це додатковим
рішенням.[2]
Забезпечення витрат на правничу допомогу. У новій редакції ЦПК України (ст. 135) та ГПК України (ст. 125) запроваджено
інститут забезпечення витрат на правничу допомогу. Суд може зобов’язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо
визначену суму судових витрат, пов’язаних з розглядом справи або
певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат). Поряд з цим у зазначених кодексах передбачено механізми для забезпечення права на відшкодування судових
витрат (витрат на правничу допомогу) для відповідача у специфічних випадках: якщо позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або якщо позов
подано іноземцем (іноземною юридичною особою), який не має
1

Аналогічні положення у ч.8 ст. 129 ГПК України, ч. 7 ст. 139 КАС України
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на території України ні зареєстрованого місця проживання (місцезнаходження), ні майна, достатнього для відшкодування судових витрат.1 Водночас, у порівнянні із ЦПК та ГПК, КАС України
не містить такого інституту як забезпечення витрат на правничу
допомогу.
Розмір та співмірність витрат на правничу допомогу. Законодавством України не встановлено граничного розміру компенсації витрат на правничу допомогу.2 Поряд з цим, у ЦПК України,
у ГПК України і у КАС України зазначається, що підставою для
визначення розміру витрат є договір про надання правової допомоги. Розмір таких витрат повинен бути співмірним із складністю
справи, часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних
робіт (надання послуг), обсягом наданих послуг, ціною позову.
Співмірність витрат – це оціночне поняття та визначається судом
в кожному конкретному випадку. У цьому контексті слід згадати
справу № 826/707/17, де суд зазначив, що «право позивача на компенсацію понесених витрат на правову допомогу не є абсолютним
та може бути обмеженим з урахуванням вимог розумності та справедливості. Так, година участі адвоката в судовому засіданні складала 640,00 грн., проте з урахування того, що представник позивача в судовому засіданні знаходився 4 хв., то компенсація складає
42,68 грн.» [4]. У справі № 923/567/17, суд прийшов до висновку про
зменшення розміру витрат на правничу допомогу зважаючи на те,
що адвокат брав участь у справі, починаючи з першої інстанції, та
1

2
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Таке забезпечення судових витрат також може бути застосоване, якщо суду надані
докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи
інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду
про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.
Відповідно до попередньої редакції ЦПК України (ч. 2 ст. 84) граничний розмір
компенсації витрат на правничу допомогу встановлювався законом. Відповідно
до статті 1 Закону України від 20 грудня 2011 року № 4191-VI «Про граничний
розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних
справах» розмір компенсації витрат за правничу допомогу обмежувався 40 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня
календарного року, за годину участі особи, яка надавала правничу допомогу, у
судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим
засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді.[3]

не міг бути необізнаним про позицію позивачів, законодавством,
яким регулюється спір у справі, а тому час та витрати на вивчення
законодавства не повинні компенсовуватися.[5] Таким чином, застосовуючи принцип співмірності витрат, компенсація може бути
зменшена не тільки щодо тривалості виконаних робіт/послуг, але й
щодо виду робіт, які підлягають відшкодуванню.1
Водночас, витрати на правничу допомогу повинні бути розумними та реальними. У рішенні ЄСПЛ у справі ««East/west Alliance
Limited» проти України» [6] зазначається, що заявник має право на
компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено,
що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір –
обґрунтованим. У справі «Лавентс проти Латвії» [7] наголошено,
що відшкодовуються тільки витрати, які мають розумний розмір.
Аналогічними критеріями керуються і національні суди, наприклад, у справах № 910/15944/17 [8], № 910/15357/17[9], розглянутих
Верховним Судом.
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При цьому слід наголосити, що керуючись вимогами процесуальних кодексів розмір витрат на правничу допомогу може бути зменшений тільки за клопотанням
іншої сторони у разі недотримання вимог щодо їх співмірності (ч. 6 ст. 134 Кодексу
адміністративного судочинства України, ч.5 ст. 137 Цивільного процесуального
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СПІВМІРНІСТЬ ФАКТИЧНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ВИТРАТ НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ З РЕАЛЬНИМ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Забезпечення відшкодування судових витрат є однією із проб
лем судочинства в Україні. Найбільш істотною частиною у складі
судових витрат для сторони цивільного процесу, зазвичай, є витрати на правничу допомогу. З набуттям чинності нової редакції
Цивільного процесуального кодексу та реформуванням інституту
адвокатури суттєво були лібералізовані підходи до компенсації
сторонам витрат на правничу допомогу. Це дало надію на перетворення нежиттєздатного інституту на дієвий засіб перерозподілу
судових витрат.
Концептуальним елементом нового підходу стала відмова від
законодавчого регулювання граничних розмірів компенсації, які
не відображали реальних гонорарів адвокатів та цінової політики
на ринку юридичних послуг, а також безпосередня орієнтація на
умови договорів про надання правничої допомоги між клієнтом та
адвокатом. Задекларований законодавцем підхід дозволив адвокатській спільноті розраховувати на запровадження цивілізованих
правил процесу, а клієнтам надавав можливість перекласти тягар
оплати вартості юридичних послуг на сторону спору, проти якої
винесено судове рішення.
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Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд враховує такі моменти: чи пов’язані ці витрати з розглядом справи; чи є
розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета
спору, враховуючи ціну позову, значення справи для сторін, в тому
числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду
справи (зокрема, подання стороною необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних
обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення
позивачем позовних вимог тощо); дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під
час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялися. Лише перший чинник дає можливість об’єктивно оцінити
ситуацію, всі інші – мають суб’єктивний характер.
Як захід забезпечення судових витрат, враховуючи конкретні обставини справи, суд має право, за клопотанням відповідача,
зобов’язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову
суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв’язку з розглядом справи[1].
Однак таке забезпечення може бути застосоване у разі наявності
хоча б однієї з таких двох умов: позов має ознаки завідомо безпідставного чи інші ознаки зловживання правом на позов, або позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території
України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі,
достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.
У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду. У випадку
задоволення позову суд ухвалює рішення про повернення внесеної
суми позивачу, а у випадку відмови у позові, закриття проваджен69

ня у справі, залишення позову без розгляду про відшкодування з
неї витрат відповідача повністю або частково[1].
Дуже прикро констатувати, що навіть у справах із ціною позову у декілька тисяч гривень суди обмежують компенсацію витрат
на правничу допомогу невеликою сумою, що у десятки разів менше
сплаченого. Разом з тим, гонорари адвокатів та юридичних фірм
за ведення судових справ є значно більшими від компенсованих
їхнім клієнтам витрат на правничу допомогу. Відтак, у більшості
випадках юридичні фірми та їх клієнти, зважаючи на мізерні суми
компенсації витрат на правничу допомогу, які суди присуджують
до відшкодування, навіть не ініціюють перед судом питання про
відшкодування витрат на правничу допомогу, не бажаючи витрачати час на збирання та підготовку відповідних доказів. В наслідок
цього, витрати на правничу допомогу фактично повністю лягають
на плечі постраждалої сторони правовідносин, яка, намагаючись
захистити свої порушені права у суді, несе витрати на правничу
допомогу, при цьому не маючи надії на їх відшкодування за рахунок винуватої сторони.
З прийняттям змін до ЦПК забезпечення витрат на професійну правничу допомогу мало б стати як процесуальним засобом
протидії необґрунтованим позовам, так і засобом перешкоджання
розгляду справи по суті з боку відповідача.
Хоча загалом професійна спільнота позитивно сприйняла нещодавні нововведення в цій сфері, водночас невирішеним залишилось питання щодо визначення співмірності витрат, а також уникнення зловживань з різних сторін в цій сфері. Приймаючи рішення
про розподіл чи відмову в розподілі відповідних витрат зміст мотиву судів зводиться, лише, до наявності чи відсутності в матеріалах
справи договору на правничу допомогу та документально підтверджувальних понесених витрат на таку допомогу.
Зважаючи на те, що на сьогодні закон не обмежує розмір компенсації витрат на професійну правничу допомогу суди всерівно
незавжди однаково поступають в ідентичних обставинах, нехтую70

чи конституційними правами сторін, що провокує клієнтів та адвокатів не показувати правдивих витрат такого характеру.
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПРЕДСТАВНИКІВ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У сучасному цивільному процесі роль судового представництва невпинно зростає, адже громадяни прагнуть, щоб їх інтереси
в суді захищав кваліфікований представник. Своєю чергою, збільшення потреб суспільства в кваліфікованій юридичній допомозі
пов’язане з появою в судах нових категорій складних в юридичному плані справ, які пов’язані, наприклад, з участю громадян в
діяльності суб’єктів економічної сфери, у тому числі з випуском і
обертом цінних паперів, податкових суперечках тощо, що вимагають високої кваліфікації при їх розгляді. У той же час розшарування суспільства обмежує коло осіб, які можуть звернутися за допомогою до професіоналів. Тому кваліфікована юридична допомога,
як це і передбачено Конституцією України, в певних випадках повинна виявлятися безкоштовно і, головне, вона має бути доступною. Важливу роль в реалізації цієї конституційної гарантії права
громадян на судовий захист відіграє судове представництво, яке є
ефективним засобом захисту прав громадянина.
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У теорії цивільного процесуального права на сьогодні склалося два підходи до визначення поняття цивільного процесуального
представництва. За одним з них під представництвом у суді розуміють процесуальну діяльність представника, тобто сукупність
здійснюваних ним від імені іншої особи процесуальних дій.
На думку інших науковців, представництво в суді слід розглядати як правовідношення, на підставі якого одна особа здійснює в межах наданих повноважень процесуальні дії від імені і в
інтересах іншої особи. Слушним є визначення представництва в
суді через процесуальні правовідносини.
На думку О.М. Шермана представництво – це врегульована
законом діяльність однієї особи від імені й в інтересах іншої особи
в цивільному судочинстві. Представництво в цивільному процесі є
процесуальним засобом реалізації громадянами права на судовий
захист від посягань на честь і гідність, життя, здоров’я, на особисту свободу і майно. Автор уточнює, що цивільне процесуальне
представництво – такі юридичні відносини, за якими одна особа –
представник виконує на підставі повноваження, наданого йому
статутом, положенням або договором, процесуальні дії в цивільному судочинстві на захист прав і охоронюваних законом інтересів іншої особи, державних і громадських інтересів. Аналогічної
думки дотримується Р. Лемик.
В.В. Комаров відмічає, що існування інституту процесуального представництва обумовлено різними обставинами: необхідністю забезпечення засад змагальності судочинства при розгляді
цивільних справ, у яких беруть участь особи, які не мають повної цивільної дієздатності, визнані недієздатними або дієздатність
яких обмежена; бажанням заінтересованих осіб отримати кваліфіковану юридичну допомогу під час захисту прав у суді тощо.
ЦПК України визначає декілька видів представництва: самопредставництво, законне представництво, договірне представництво.
Самопредставництво – це коли сторона, третя особа, а також
особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах
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іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто, а у
випадку, якщо це юридична особа, то через свого керівника або
члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення. Держава, територіальна
громада бере участь у справі через відповідний орган державної
влади, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або представник.
Законне (необхідне, обов’язкове) процесуальне представниц
тво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта
за наявності таких юридичних фактів, як спорідненість, усиновлення, встановлення опіки чи піклування тощо. Положення ст. 59 ЦПК
України визначають вичерпне коло осіб, що мають право здійснювати законне представництво в процесуальних відносинах:
1) малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недіє
здатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки,
усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом;
2) неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти
років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть
захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена.
До числа інших осіб, на яких закон покладає функції законних
представників, належать державні чи громадські дитячі, виховні
заклади або закладі охорони здоров’я, в яких дитина чи недієздатна
особа постійно проживає. Відповідно до ст. 245 Сімейного кодексу
України функції опікуна та піклувальника щодо такої дитини покладаються на адміністрацію цих закладів.
І тут знову виникає невідповідність із загальними засадами
цивільного судочинства, оскільки учасниками цивільних процесуальних відносин є фізичні особи, юридичні особи або держава.
Дитячий виховний заклад чи заклад охорони здоров’я – це юридична особа, а адміністрація цього закладу – це лише організаційно-структурна складова цієї юридичної особи, що не наділена пра73

вом бути самостійним учасником правовідносин. Тому правильно
було б законодавцеві встановити, що інтереси таких дітей представляє відповідний заклад (юридична особа), а від імені цього закладу в суді братиме участь фізична особа, що є її процесуальним
представником. Свої повноваження на здійснення представництва
така особа може підтвердити у загальному порядку – довіреністю,
виданою цією юридичною особою, або документами, що посвідчують її службове становище чи повноваження керівника.
При цьому до категорії представників в цілому відносять адвоката або законного представника, а під час розгляду
спорів, що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути
особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність. Не можуть бути представниками особа, яка бере
участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок або є помічником судді, який розглядає
справу; особа не може бути представником, якщо вона у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій
справі суперечать інтересам її довірителя; судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову
діяльність, не можуть бути представниками в суді, крім випадків,
коли вони діють від імені відповідного органу, що є стороною або
третьою особою в справі, чи як законні представники.
Процесуальний статус представника повинен підтверджуватися відповідними документами, які перераховані в ст. 62 ЦПК
України, а саме:
1) довіреністю фізичної або юридичної особи;
2) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про
призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового
майна.
Повноваження адвоката, як представника, можуть підтверджуватися не тільки довіреністю, але і ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».
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Згідно з ч. 1 ст. 64 ЦПК України представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку
він представляє, її процесуальні права та обов’язки. При цьому
обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності
або ордері.
Таким чином, представником в цивільному процесі є особа,
яка здійснює процесуальні дії від імені та в інтересах особи, яку
вона представляє, з метою надання їй правової допомоги у здійсненні своїх прав та забезпечення захисту інтересів громадян та
юридичних осіб, які беруть участь у процесі. Повноваження таких
осіб визначено в ст. 64 ЦПК України.
Drogozіuk Christina B

UniversitéNationale «Académie juridiqued’Odessa»,
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POUVOIRS DE L’AVOCAT DANS LA PROCEDURE
CIVIL EN UKRAINE ET EN FRANCE:
ANALYSE COMPARATIVE
Comme le dispose l’article 59 de la Constitution de l’Ukraine, toute
personne a le droit à l’aide judiciaire [1]. Le Code de procédure civile
de l’Ukraine reconstitue cette norme constitutionnelle dans l’art. 15 et
dispose que les acteurs du procès civil ont le droit d’utiliser l’assistance
juridique fournie exclusivement par un avocat (assistance juridique
professionnelle), sauf cas prévus par la loi.
L’aide judiciaire à charge de l’application de la protection des droits
et intérêts légitimes des citoyens et des personnes morales devant les
tribunaux se réalise sous forme de la représentation de procédure civile
qui ne prive pas une personne du droit à la participation volontaire au
règlement d’un différend.
Conformément à l’art. 6 de la Loi d’Ukraine «Sur le barreau et
l’activité d’avocat»[2], un avocat peut être un individu, titulaire d’un
diplôme supérieur d’études juridiques, maîtrisant la langue officielle,
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ayant au moins deux ans d’ancienneté à des fonctions dans le domaine
du droit, ayant passé l’examen de qualification, ayant suivi un stage
(sauf dans les cas prévus par cette loi), ayant prêté le serment d’avocat
de l’Ukraine et ayant reçu un certificat du droit attestant l’exercice du
métier d’avocat.
En France, le terme «avocat» ne désigne pas un titre, mais une
sorte d’activité professionnelle du praticien. Toute personne possédant la
qualification d’avocat mais ayant cessé de travailler au barreau ne peut
être qualifiée comme avocat, même s’il continue à travailler dans les
autres domaines du droit.
Dans le contexte actuel de la réforme moderne de l’Institut du
barreau, il convient de faire appel à l’expérience des pays étrangers, en
particulier la France, où pendant longtemps il y a un barreau fort et
indépendant. Le barreau français moderne se caractérise par un système
polyvalent et bien coordonné développé depuis des siècles. Dès le début
le barreau français se démarque par son haut niveau d’auto-organisation,
d’une réglementation claire de l’activité professionnelle et de l’éthique
professionnelle.
On construit un monopole des avocats en législation française,
c’est-à-dire la représentation obligatoire d’un avocat dans des institutions
judiciaires très importantes: grands tribunaux, cours d’appel, Cour de
cassation.
La nouvelle édition de l’art. 15 CPC de l’Ukraine également
introduit un monopole des avocats sur la représentation des intérêts
des citoyens dans le cadre de la procédure civile. Cet article indique
que la représentation au tribunal, en tant que type d’aide juridique,
est assurée par avocat (assistance juridique professionnelle), sauf dans
les cas prévus par la loi. On estime que ce changement est justifié car
il n’est pas opportun d’autoriser à participer à l’affaire des personnes
en tant qu’agents d’autorités qui ne possèdent pas de connaissances
particulières dans le domaine du droit et de leur fournir le statut juridique
de représentant.
Après avoir analysé les normes du Code de procédure civile de
l’Ukraine et de la Loi d’Ukraine «Sur le barreau et l’activité d’avocat»
concernant les droits et pouvoirs conférés à un avocat exerçant sa
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profession dans le cadre de procédure civile, il convient de conclure qu’un
avocat dispose, à part des pouvoirs d’exécuter des actes de procédure au
nom de la personne qu’il représente et qui a le droit de les exercer par
elle-même, le pouvoir beaucoup plus étendu au fil de la représentation.
Il est également à noter que la loi lui impose des obligations
supplémentaires. Ainsi, selon l’art. 20 de la Loi d’Ukraine «Sur le barreau
et l’activité d’avocat» l’avocat au cours de l’exercice de ses activités
professionnelles a le droit d’accomplir toutes les actions non interdites
par la loi, par les règles d’éthique des avocats et par le contrat d’aide
judiciaire nécessaire pour l’exécution de l’aide judiciaire appropriée.
En France les conditions d’accès à la profession d’avocat sont fixées
par l’ art. 11 de la Loi du 31 décembre 1971 [3]. Pour devenir avocat,
il faut d’abord respecter les conditions relatives à la nationalité. Il faut
donc être: 1) soit Français, 2) soit ressortissant d’un État membre de
l’Union européenne ou de son espace économique, 3) soit ressortissant
d’un État tiers qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les
mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé propose luimême d’exercer en France, 4) soit avoir la qualité de réfugié ou d’apatride
reconnue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Des conditions de moralité sont également imposées. Ainsi, il ne
faut pas avoir pas été: 1) l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation
pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux
bonnes mœurs, 2) avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant
donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation, 3) avoir été
frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre
VI de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette
loi, en application du titre II de la loi N°67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes.
Les avocats en France avaient toujours bénéficié plus de liberté que
dans d’autres pays européens, ce qui a permis de former une tradition
riche de barreau français.
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Afin de représenter les intérêts des clients devant les tribunaux,
l’avocat ne devrait pas disposer de pouvoirs spéciaux, tels que le mandat
qu’il doit posséder pour participer dans la procédure civile en Ukraine.
L’avocat est indépendant dans le choix de l’affaire – il a le droit à son gré
de refuser de mener une affaire particulière. Toutefois, il n’a pas de droit
de le faire s’il est désigné par un avocat principal de l’Association du
barreau pour s’occuper de l’affaire en raison d’un besoin officiel.
Selon les exigences de la législation l’avocat en France ainsi qu’en
Ukraine se représente comme dépositaire du secret professionnel. La
loi dispose que si un avocat fournit l’aide juridique à une personne, il ne
peut plus agir en égard d’une autre personne qui a des revendications ou
des réclamations à la première personne.
Par conséquent, on peut en conclure qu’en Ukraine et en France
l’avocat qui participe à une affaire civile dans le statut de représentant
est doté d’un large éventail de droits et d’obligations procéduraux liés
à la défense des intérêts de la personne qu’il représente au cours de la
procédure civile.
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ОРГАН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ ЯК ЗАКОННИЙ
ПРЕДСТАВНИК ДИТИНИ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ
Конституція України визначає, що Україна є правовою державою, в якій права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість її діяльності. Утвердження та забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави. В Україні визна78

ється і діє принцип верховенства права, реалізація якого є неможливою без ефективного судового захисту прав, свобод та інтересів
особи [1].
На недосконалість судового захисту в Україні неодноразово
вказував у своїх рішеннях щодо України Європейський суд з прав
людини, зазначаючи на такі проблеми української судової системи,
як недостатня правова визначеність, недотримання розумних строків розгляду справ, обмеження права доступу до суду, недостатнє
дотримання принципів незалежності і безсторонності суду тощо.
Для ефективної реалізації права на справедливий суд в Украї
ні необхідні як інституційні зміни, так і зміни процесуального
законодавства. Прийняття 03.10.2017 року Закону України «Про
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адмініст
ративного судочинства України та інших законодавчих актів» [4]
стало серйозним кроком до подолання процесуальних проблем, які
перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні та кроком до нормативного врегулювання процесуальних механізмів, які
мають забезпечити ефективний, справедливий, неупереджений та
своєчасний захист прав і свобод особи в суді.
Вказаним законом викладено нову редакцію Цивільного
процесуального кодексу, яка містить нові норми щодо здійснення
представництва в суді, як виду правничої допомоги виключно адвокатом (крім установлених законом випадків).
Щодо законного представництва, то нова редакція – стаття 59
(раніше було закріплено у статті 39) містить лише 3 пункти. Виключені пункти щодо захисту прав, свобод та інтересів особи, яка
визнана безвісно відсутньою для опіки над її майном; пункти захисту прав, свобод та інтересів спадкоємців особи, яка померла або
оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята щодо
охорони спадкового майна.
Залишено захист прав, свобод та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, недієздатних фізичних осіб, а також осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена у суді, відповідно їхніми батькам, уси79

новлювачами, опікунами, піклувальниками чи іншими особами,
визначеними законом.
Розглянемо окремі норми законного представництва дітей у
суді опікунами та піклувальниками.
Сімейне право України розрізняє дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, дітьми-сиротами є діти, у
яких померли чи загинули батьки; а діти, позбавлені батьківського
піклування – це діти, які залишилися без піклування батьків у
зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно
відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх
під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної
поліції, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів, та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки,
а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, безпритульні діти.
В України діє система правових норм та органів, покликаних
забезпечити влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також надання їм соціального та правового
захисту. Держава прийняла на себе основну турботу по підтримці
таких дітей шляхом законодавчого закріплення форм їх влаштування, створення механізму передачі дитини на виховання та утримання, наділення певних публічних органів (насамперед, опіки та
піклування) правами і обов’язками, а також фінансування заходів
по виявленню дітей, які залишилися без піклування батьків, та передачу їх на виховання іншим особам.
Сімейний кодекс України передбачає такі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як:
усиновлення, опіка та піклування, патронат, прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу.
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Згідно до ст. 245 СК України опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [2].
Цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника встановлюються ст. ст. 67, 69 ЦК України [3].
Стаття 65 ЦК України зазначає, що до встановлення опіки або
піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки
та піклування.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» [5] органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і
Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад, представниками яких є відповідні сільські,
селищні, міські голови, голови місцевих держадміністрацій.
Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
покладаються на служби у справах дітей.
Для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у
складі служби у справах дітей чи окремо створюється відповідний
підрозділ, діяльність якого визначається, зокрема, Законом.
Не розуміючи таких тонкощів, сторони у справі іноді вказують в якості законних представників опікунську раду, яку очолювати можуть інші, крім голови виконкому, посадові особи та яка
виконує паралельні завдання у захисті прав і свобод дітей, недієздатних осіб.
Так суддя Брусилівського районного суду Житомирської області по справі № 275/107/19, розглянувши позовну заяву Брусилівської селищної ради Житомирської області, як органу опіки та
піклування, до Підгайної В. про позбавлення батьківських прав,
встановив, що позовна заява не відповідає вимогам ч.2 ст. 175 ЦПК
України, оскільки заяву підписано секретарем Брусилівської се81

лищної ради, а до позовної заяви не додано доказів того, що особа,
що підписала позовну заяву має такі повноваження.
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищну раду представляє селищний голова.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 175, 185 ЦПК
України, суддя 06.02.2019 року ухвалив – позовну заяву Брусилівської селищної ради Житомирської області, як органу опіки та
піклування, до Підгайної В. про позбавлення матері батьківських
прав – залишити без руху [7].
Також, по аналогії, в окремих справах із змісту заяв про усиновлення вбачається, що заявники зазначали заінтересованою особою опікунську раду.
Правильною є практика тих судів, які вирішують питання
про участь у справі як законного представника чи заінтересованої
особи саме органів опіки та піклування. Проте, це питання іноді
вирішується без дотримання вимог ЦПК України та належного
процесуального оформлення, а заміна неналежної заінтересованої
особи чи законного представника відбувається шляхом виклику в
судове засідання органу опіки та піклування або лише вказівкою
у вступній частині рішення замість опікунської ради органу опіки та піклування. Отже, опікунська рада не належить до органів,
які правомочні вирішувати питання щодо надання висновку про
доцільність усиновлення [6] чи бути законними представниками.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ:
ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ
В теорії цивільного процесуального права питання про представництво завжди було дискусійним. Серед науковців немає єдності щодо визначення процесуального представництва, розуміння
його змісту, суб’єктного складу, обсягу повноважень представника
тощо. З набуттям чинності змін до ЦПК України 03.10.2017 р.[1]
інтерес до цих питань ще більше зростає, адже є потреба проаналізувати чи змінилося нормативне регулювання цього правового
інституту, як і наскільки ефективно він буде сприяти виконанню
завдань цивільного судочинства.
Якщо звернутися до наукових джерел початку 90-х років то
можна помітити, що більшість науковців – процесуалістів вважали представників особами, що беруть участь у розгляді справи [2,
с. 86; 3, с. 110. ] і обґрунтовувалися такі підходи тим, що процесуальним представникам властива наявність юридичної заінтересованості в результатах розгляду справи. Згодом І.А. Павлуник
зазначав, що найбільш яскраво, характер такої заїнтересованості
проявляється при здійсненні батьками законного представництва
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в інтересах своїх неповнолітніх дітей і та обставина, що інтерес
процесуального представника носить особливий (похідний) характер від інтересу сторін, третіх осіб та інших учасників процесу, не
дає підстав для виключення представників із числа осіб, які беруть
участь у справі [4, с.10].
На нашу думку, продукувалися такі підходи нормативним регулюванням інституту представництва у цивільному судочинстві
у ті роки. Зокрема, ЦПК УРСР 1963 р., хоча і виокремлював «Представництво» окремою Главою 12 в основі все ж таки була стаття
98, якою визначалося коло осіб, які беруть участь у справі, до яких,
зокрема, і включалися представники [5]. Кардинально протилежний підхід був закладений у Цивільному процесуальному кодексі
Російської Федерації, зокрема, представників не відносили до осіб,
що беруть участь у справі [6, с.77; с.109.].
Після реформи цивільного процесуального законодавства у
2004 році основні положення про представництво регламентувалися ст. ст. 38 – 44 Глави 4 Розділу І ЦПК України. Одразу звертаємо увагу, що законодавець, на відміну від ЦПК 1963 р. включив
представників як до складу учасників процесу, так і до складу осіб,
які беруть участь у справі. Так, статтею 26 ЦПК, якою визначався
склад осіб, які беруть участь у справі було передбачено, що до цієї
групи також включені представники сторін та третіх осіб, представники заявників та заінтересованих осіб у справах наказного
та окремого провадження, а також представники у справах про
оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого
листа на примусове виконання рішення третейського суду [7, с. 1621; 169-172].
У жовтні 2017 року відбулася чергова реформа цивільного
процесуального законодавства за результатами якої було прийнято
нову редакцію ЦПК 2004 року. Слід зазначити, що процесуальний
статус представників зазнав суттєвих змін і потребує глибокого
наукового аналізу. Можна зробити такий висновок, що законодавець вивів представників зі складу учасників справи при цьому
залишивши їх у складі учасників судового процесу. І це не просто
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термінологічні зміни у Кодексі – це зміни, які вказують на новий
концепт у формуванні суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин, і процесуальних представників, зокрема.
Так, звертає на себе увагу, що у ст. 60 ЦПК України, якою
визначено осіб, які можуть бути представниками фактично встановлено передумови набуття статусу процесуального представника. Зокрема, ч.1 ст. 60 визначено, що представником у суді може
бути адвокат або законний представник. Що ж стосується розгляду спорів, які виникають з трудових відносин, а також справ у
малозначних спорах (малозначні справи) то представником, крім
адвоката і законного представника, може бути особа, яка досягла
вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність. Далі
встановлюються умови, за яких особа може бути представником
органів або інших осіб, яким законом надано право звертатися до
суду в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена та представництво декількох позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній стороні.
Слід зазначити, що нормативного визначення представництва так і не з’явилося. Тому залишаються актуальними ті підходи,
які пропонувалися раніше. Так в теорії цивільного процесуального права представництво визначається як юридичні відносини, за
якими одна особа – представник – виконує на підставі повноваження, наданого йому законом, статутом, положенням або договором,
процесуальні дії у цивільному судочинстві на захист прав і охоронюваних законом інтересів іншої особи, державних і громадських
інтересів[8, с.101]
Сутність інституту представництва як і раніше полягає в наступному: по – перше представник виступає від імені і в інтересах особи, яку він представляє; по – друге, представник здійснює
права і обов’язки особи, яку він представляє, по – третє, вчинені
дії представником є обов’язковими для особи, яку він представляє;
по – четверте, представник діє в межах наданих йому повноважень
і може бути обмежений у здійсненні деяких з них.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ МАЛОЛІТНІХ ЧИ
НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Частина 3 ст. 60 ЦПК України віднесла до осіб, які можуть
бути представниками у суді органи та інших осіб, яким законом
надано право звертатися до суду в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, і це у разі якщо такі органи та особи не
є стороною чи третьою особою по справі. Участь таких осіб у цивільному процесі вже відома судовій практиці, однак виокремлення їх в окрему категорію потребує додаткового дослідження.
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Питання запобігання порушенням прав людини й досі залишаються актуальними в нашій державі. Торгівля людьми, бездом
ність, жебракування, дитяча злочинність, жорстоке поводження
та насильство в сім’ї, трудова експлуатація, шахрайні дії проти
людей похилого віку та інвалідів (наприклад, незаконне відчуження майна), порушення прав малолітніх чи неповнолітніх осіб – це
далеко не весь перелік правопорушень на сьогодні. Відтак, злочини проти людини вимагають ефективних заходів їх запобігання,
а люди, які попали в скрутне становище потребують підтримки й
захисту з боку держави.
Відтак, зупинимось на одному з таких важливих питань як
судовий захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Станом на 1 січня 2018
року кількість малолітніх та неповнолітніх осіб, які перебувають
на обліку становить 71566 дітей, з них дітей-сиріт – 21587 осіб, і
дітей, позбавлених батьківського піклування – 49979 осіб. Стаття
20 Конвенції про права дитини гарантує право державам-учасницям, відповідно до своїх національних законів, забезпечувати зміну догляду за дитиною, яка тимчасово або постійно позбавлена
сімейного оточення, шляхом направлення до відповідних установ
по догляду за дітьми. Отже, відповідно до ст. 18 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
в Україні функціонують спеціальні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Однак, за такими дітьми зберігається право на житло, в якому
вони проживали з батьками або рідними до встановлення опіки,
піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (п. 3 ч. 1 ст. 247, п. 2 ч. 1 ст. 248 СК України, п.
3 ч. 3 ст. 71 ЖК України, ст. 32 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування»).
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Варто звернути увагу на те, що за даними Міністерства соціальної політики України, станом на кінець 2017 року в Україні
кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування нараховувала 70240 осіб, з них мають житло 47638 осіб, в
тому числі на праві власності – 8036 дітей, на праві користування –
39602 особи, а не мають житла 22602 дитини.
І саме місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження житла і повернення його дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського піклування. Заходи щодо захисту майнових та житлових прав таких дітей здійснюють органи
опіки та піклування (ст. 231 Закону України «Про охорону дитинства»). Крім того, відповідно до п. 57 Постанови КМУ від 24 вересня
2008 р. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у
місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної
територіальної громади за місцем знаходження майна забезпечує
збереження майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, і вживає заходів до встановлення опіки над майном.
Рішення про встановлення опіки над майном приймається за місцем знаходження майна за поданням служби у справах дітей.
Однак, все ж таки особливої уваги потребують особи, які
знаходяться в групі ризику щодо втрати житла або права на його
користування через неналежне виконання службових обов’язків
посадовими особами виконавчих органів, органів опіки та піклування, зловживання батьківськими та опікунськими правами. Так,
наприклад рішенням Марківського районного суду Луганської
області від 16.05.2016 р. (№ 417/2101/16-Ц) частково задоволений
позов керівника Старобільської місцевої прокуратури Луганської
області в інтересах неповнолітньої особи до Служби у справах дітей Марківської районної державної адміністрації Луганської області про зобов’язання вчинити певні дії, та зобов’язано сільську
раду Марківського району Луганської області подати клопотання
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та документи необхідні для взяття на першочерговий квартирний
облік неповнолітньої особи, як такої, що позбавлена батьківського
піклування. Позов мотивований тим, що бабуся дитини, яка була
призначена опікуном за станом здоров’я не була спроможна виконувати опікунські обов’язки, зокрема не вживала належні заходи
щодо збереження нерухомого майна, внаслідок чого, відповідно до
актів обстеження, стан житла визначено як незадовільний та таким, що потребує ремонту. Крім того, позивач наголошує на тому,
що незважаючи на погіршення стану житла, посадовцями органу
опіки та піклування сільської ради та служби у справах дітей заходи щодо поновлення житлових та майнових прав дитини не вжито.
Міністерство соціальної політики України, за результатами
роботи у 2017 році щодо виконання основних напрямів запобігання бездомності проінформувала, що вживаються необхідні заходи
щодо запобігання порушенням майнових та житлових прав вихованців інтернатних закладів. За звітний період (2017 р.) виявлено 12
випадків порушень житлових прав та 9 випадків порушень майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах.
Зокрема, в Донецькій області адміністраціями інтернатних
навчальних закладів проведено низку заходів, спрямованих на відновлення майнових та житлових прав вихованців інтернатних закладів. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в інтернатних закладах, житлові та
майнові права яких відновлено, складає 17 осіб. У Миколаївській
області районними судами задоволено позиви інтернатних закладів про визнання права власності дітей-сиріт на частку земельної
ділянки.
Ще один випадок бездіяльності органів державної влади встановлено постановою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.07.2013 р. (№ 201/3133/13-А) за адміністративним позовом
особи до Олександрійської міської ради Кіровоградської області.
Третьою особою в даній справи виступав директор дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку.
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Отже, ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей» гарантує представництво
інтересів дітей в судах центральними органами виконавчої влади,
що реалізують державну політику у сфері усиновлення та захисту
прав дітей, а також службами у справах дітей.
Однак, враховуючи усе вищенаведене, до органів та інших
осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах
малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена можна віднести посадових осіб закладів охорони здоров’я, закладів для людей похилого віку, закладів для людей з особливими потребами тощо; осіб, в
сім’ї яких проживає дитина, батьків-вихователів будинків сімейного типу, а також посадових осіб закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Корнілова Людмила Іванівна
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КОДЕКС З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА: НАСЛІДКИ
СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ НА СТЯГНЕННЯ МАЙНА
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, НАДАНОГО ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРЕДИТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Інтегрування України до європейського простору неможливо уявити без процесу адаптації національного законодавства до
законодавства ЄС. Наразі, адаптація національного права є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до ЄС, що, у свою
чергу, є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики.
Суттєвим кроком в євроінтеграції української держави стало
прийняття 18 жовтня 2018 року Верховною Радою України Кодексу
з процедур банкрутства (далі – Кодекс), який набирає чинності з
дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію
через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом. Цей
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Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника– юридичної особи або визнання його банкрутом з
метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
Підписання Кодексу Президентом Петром Порошенком відбулося 15 квітня 2019 року, а опублікування в газеті Верховної
ради України – Голосі України – 20 квітня 2019 року [3]. За цей
час Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Кодексом, має розробити та подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Кодексу,
забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Кодексом та забезпечити прийняття
та приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Кодексом.
Частиною 3 прикінцевих та перехідних положеннях Кодексу
з процедур банкрутства, також вносяться зміни у Цивільному кодексі України, Законі України «Про заставу», Законі України «Про
іпотеку», Законі України «Про виконавче провадження», Законі
України «Про судовий збір» та Господарському процесуальному
кодексу України.
В першу чергу слід звернути увагу, що найбільшого резонансу
викликає частина 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу
з процедур банкрутства, у якій зазначається, що через один рік з
дня введення в дію цього Кодексу втрачає чинність Закон України
«Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого
як забезпечення кредитів в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 28, ст. 940; 2015 р., № 43, ст. 386).
Проблема численних непогашених боргів, передусім повернення кредитів, з року в рік ставала дедалі гострішою, особливо
для позичальників. На думку законодавця, саме відновлення платоспроможності боржника фізичної особи покликане вирішити
дану проблему та допоможе врегулювати питання реструктуриза91

ції, прощення (списання) заборгованості за кредитним договором в
іноземній валюті, забезпеченим іпотекою.
Мораторій був введений в дію ще в 2014 році, який забороняв
примусове відчуження рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників), які мають кредитні зобов’язання за договорами
споживчого кредиту в іноземній валюті [2]. Його запровадження
було пов’язане в першу чергу з девальвацією гривні, в результаті
чого залишок боргу позичальників фактично подорожчав удвічі і
більшість позичальників просто не в змозі повноцінно оплачувати
кредити. На момент запровадження, мораторій розглядався як тимчасовий захід до законодавчого врегулювання питань погашення
валютних кредитів. Однак цей процес затягнувся і це призвело до
того, що боржники перестали платити за іпотечні кредити.
Не можна залишити поза увагою частину третю ЗУ «Про
мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» в якій зазначено, що цей
Закон втрачає чинність з дня набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або
податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок
списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на
таку основну суму заборгованості [2].
Частиною 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу
з процедур банкрутства, встановлено, що протягом п’яти років з
дня введення в дію цього Кодексу заборгованість фізичної особи,
що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в
іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника,
реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної
особи згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою.
Однак зазначенні у частини 2 Прикінцевих та перехідних положення Кодексу особливості реструктуризації фінансової заборгованості не зовсім відповідають цим вимогам, оскільки на прак92

тиці це може призвести до нових спорів про виселення боржників
та позбавлення їх права на житло, яке передбачене ст. 47 Конституції України, яка зазначає, що ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду [1].
Позитивним є детальне визначення Кодексом з процедур банкрутства точного складу членів сім’ї боржника, якими вважаються
самі члени сім’ї боржника, які проживали в квартирі або житловому будинку, що є предметом забезпечення, на момент укладення
іпотечного договору та проживають на момент відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також діти цих осіб,
які народилися після укладення іпотечного договору.
Ще однією особливістю Кодексу з процедур банкрутства є
те, що склад і розмір грошових вимог забезпеченого кредитора за
зобов’язаннями, які виникли з кредиту в іноземній валюті, який
забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є
єдиним місцем проживання сім’ї боржника, визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком
України на дату відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи. Однак слід зауважити, що до розміру
вимог такого забезпеченого кредитора не включаються штрафні
санкції та пеня.
Увагу привертає і той момент, що у разі якщо загальна площа
квартири, обтяженої іпотекою, не перевищує 60 квадратних метрів
або житлова площа такої квартири не перевищує 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника, або якщо загальна
площа житлового будинку, обтяженого іпотекою, не перевищує
120 квадратних метрів, тому строк погашення вимог забезпеченого кредитора за зобов’язанням боржника становить 15 років. На
десять років план реструктуризації укладається у тому разі, якщо
загальна площа квартири, обтяженої іпотекою, перевищує 60 квадратних метрів або житлова площа такої квартири перевищує 13,65
квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника, або якщо загальна площа будинку, обтяженого іпотекою, перевищує 120 квадратних метрів.
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Боржник та забезпечений кредитор за погодженням можуть
встановити в плані реструктуризації або мировій угоді інші умови
та порядок погашення вимог забезпеченого кредитора, за умови,
що вони є не гіршими для інтересів боржника.
Законодавець не оминув і питання прощення (списання) залишку заборгованості за кредитним договором в іноземній валюті,
забезпеченим іпотекою, що визначається як різниця між розміром
вимог забезпеченого кредитора, визнаних господарським судом у
справі про неплатоспроможність боржника, та розміром вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню, здійснюється
після повного виконання зобов’язань боржником за реструктуризованим зобов’язанням. У разі якщо боржник не має фінансових
можливостей погашати вимоги забезпеченого кредитора, господарський суд за клопотанням боржника відмовляє у затвердженні плану реструктуризації та закриває провадження у справі про
неплатоспроможність.
Отже, проаналізувавши основні новели та ключові положення Кодексу з процедур банкрутства, які стосуються боржників за
іпотечними кредитами, можна зазначити, що його прийняття є
значним кроком вперед у законодавчому врегулюванні даного питання. Однак беззаперечним є той факт, що положення Кодексу потребують вдосконалення, оскільки наразі він не містить завершених правових механізмів та регламентації суперечливих питань.
Звичайно, такі зміни повинні позитивно вплинути як на правовий,
так і на економічний простір в цілому, а можливо і спонукатимуть
до перегляду самої процедури кредитування, але на скільки такі
нововведення будуть ефективними, покаже практика.
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ПРИМУСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
АДВОКАТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Доволі незвичне, навіть безпрецедентне для України, процедурне рішення прийняв Європейський суд з прав людини, яке
заборонив українському адвокату здійснювати представництво в
ЄСПЛ через вчинення дій поза повноваженнями, із ознаками підробки матеріалів, поданих до європейської інституції.
Це більш нестандартною виявилась реакція української адвокатури в особі Ради адвокатів України, яка стала на бік представника, якого Європейський суд з прав людини визнав порушником.
Правникам вочевидь відомі приписи як українських, так і
міжнародних нормативно-правових актів, де представництвом адвокатом клієнта є професійна діяльність виключно від імені та в
інтересах довірителя, що цілком відповідає його волі та не суперечить намірам та цілям.
Відповідно до ст. Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» основними принципами адвокатської діяльності є здійснення її на засадах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
Відповідно до ч. 1 п. 9 ст. 1 зазначеного Закону представництво – вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському,
адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і
обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні
правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.
Зміст судового представництва у цивільному процесі України
складають процесуальні дії, наслідки яких поширюються безпо95

середньо на довірителя. Тому саме довіритель визначає обсяг повноважень при дорученні адвокату ведення справи. Він має право обмежити коло повноважень представника на вчинення певної
процесуальної дії. Такі обмеження повинні бути застережені у виданій йому довіреності або в ордері адвоката (ст. 64 ЦПК України).
Однією з характерних рис представництва у цивільному процесі є те, що представник діє саме в інтересах особи, яку представляє, і його правова позиція не може суперечити правовій позиції
особи, яку він представляє. При здійсненні процесуальної діяльності представник зобов’язаний керуватися вказівками особи, яку він
представляє. Представник є виразником волі довірителя і не може
діяти всупереч його інтересам.
Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України
(ст. 64) про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має буті повідомлено суд шляхом подання письмової заяви.
Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначаються ст. ст. 248-250 Цивільного кодексу України. Особистий характер правовідносин представництва зумовлює те, що
усунення одного з його учасників (смерть, оголошення померлим,
визнання недієздатним або безвісно відсутнім, недієздатним тощо)
тягне припинення представництва.
Так, Європейський суд з прав людини позбавив українського
адвоката N можливості представляти інтереси заявників чи надавати їм юридичну допомогу у справах, які подані або будуть подані
до Суду зв’язку з наданням ним неправдивої інформації та зловживанням правом на звернення до Суду. Зокрема, при поданні деяких заяв до ЄСПЛ, адвокат надав документи, які містять очевидні
ознаки фальсифікації, тоді як в кількох інших випадках він подав
заяви від імені померлих осіб, не повідомивши Суд про факт їхньої смерті. Так, відповідно до позиції Суду, підробка документів,
що стала наслідком для відсторонення адвоката від представництва, пов’язана із наданням Суду фотографій зруйнованих у місті
Слов’янску Донецької області будинків, які не мають відношення
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до заявників. А також подачі адвокатом формуляра заяви, підписаного заявником, який перебуває у полоні бойовиків на непідконтрольних Україною територіях Сходу.
Рада адвокатів України наголосила, що рішення Європейського суду з прав людини стосовно адвоката N ґрунтується на презумпції винуватості адвоката і такий підхід може мати негативні
наслідки не лише для української адвокатури, але і для адвокатів
у інших європейських країнах, де рішення ЄСПЛ є джерелом права. На розвиток такої позиції РАУ створила спеціальну тимчасову
комісію з дослідження ситуації відсторонення адвоката N від практики у Європейському суді з прав людини. Також Рада адвокатів
України зазначила, що повний текст зазначеного рішення Європейського суду з прав людини стосовно адвоката N не опубліковано на офіційному сайті Суду.
Крім того, РАУ звернула увагу, що в контексті виконання Закону України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» є загроза, що українські національні суди можуть застосовувати рішення, про яке повідомлено
на сайті ЄСПЛ щодо адвоката як джерело права та відстороняти
від участі у справі будь-якого адвоката України. Аналогічна практика може поширитися щодо адвокатів у європейських країнах.
На нашу думку, це спірне припущення, адже подібна позиція будь-якого українського суду була б завідомо протиправною,
адже воно засновано не на застосуванні Конвенції про захист прав
і основоположних свобод при розгляду справи по суті, а Правилами Суду, що розповсюджуються лише на правовідносини представництва саме в ЄСПЛ та заборони, індивідуально накладені на
конкретного адвоката. До того ж, відповідно до змісту Регламенту
ЄСПЛ саме до повноважень голови палати належить констатувати
неналежну процесуальну поведінку представника при судовому
представництві у ЄСПЛ, кваліфікувати порушення та застосовувати певні процедурні обмеження.
Це процедурне рішення щодо позбавлення адвоката права
представляти заявників перед Судом в усіх поточних та наступ97

них справах було прийнято 4 грудня 2018 року Палатою Четвертої
Секції Суду на підставі Регламенту. Згідно Правило 36 параграфа
4(б) Регламенту Суду за виняткових обставин і на будь-якому етапі
процесу, голова палати вирішує, що, з огляду на обставини чи поведінку адвоката або іншої особи, призначеної згідно з попередніми підпунктами, даний представник не може надалі здійснювати
такі функції чи надавати допомогу заявникові і що заявникові слід
шукати альтернативного представника, голова палати може видати відповідне розпорядження.
Це було внутрішнє рішення, яке не передбачає складання публічно доступного тексту. Своє рішення Судом було представлено на сайті в формі пост-релізу. Слід зауважити, що це не перший
випадок позбавлення адвокатів права представляти заявників в
ЄСПЛ. Так у Сербії та Грузії адвокатів, які представляли численну
кількість заявників теж було позбавлено права звертатись до Суду
і це також було викладено на сайті у пост-релизі.
З метою уникнення завдання шкоди заявникам, інтереси яких
в Європейському Суді з прав людини представляє адвокат було вирішено попередити заявників, справи яких знаходяться на розгляді
Суду, про прийняте рішення. Заявники, з якими існує поштовий
зв’язок, отримають листа за їхньою останньою відомою адресою.
Засобам масової інформації пропонується повідомити про це рішення громадськість з метою доведення його до відома заявників,
які мешкають на території, що не обслуговується Укрпоштою, як
і будь-кого, хто має намір подати заяву до ЄСПЛ. Заявники, інтереси яких представляв адвокат, та чиї заяви не було або ще не
було доведено до відома уряду держави-відповідача, можуть у
будь-який момент призначити замість нього іншого представника.
В разі, якщо вони не призначать нового представника відразу, їм
буде надано таку можливість на подальших етапах розгляду справи. Заявники, в чиїх справах адвокат виступив представником, які
вже доведено до відома уряду держави-відповідача і в яких участь
адвоката є обов’язковою, мають призначити нового представника.
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Впевнені, відповідна реакція Ради адвокатів України пов’язана саме із корпоративною і безумовною підтримкою та захистом
ділової репутації української адвокатури в цілому перед європейськими країнами на міжнародній арені, але ніяк із наданням подальшої індульгенції будь-якому адвокату при здійсненні судового
представництва виходити за рамки наданих повноважень, без відома та участі клієнта, всупереч його інтересів, із ознаками підробки
документів, плямуючи добросовісних українських адвокатів.
Островська Марія Анатоліївна

адвокат, керівник Адвокатського об’єднання «Партнери»,
заступник Голови Комітету по наближенню системи
адвокатуриУкраїни до європейських прав

ПРЕДСТАВНИЦТВО БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: КРИМІНАЛЬНИЙ
ТА ДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТИ ДЛЯ АДВОКАТА
Судове представництво адвокатом без повноважень є юридичною категорією із негативним відтінком.
Кримінальний аспект цієї правової конструкції полягає у недавній появі в площині Кримінального кодексу України ст. 400¹ –
новели, яка визнає дії з неуповноваженого представництва в
цивільному процесі суспільно небезпечним діянням [1]. Отже,
представництво адвокатом особи в суді без відповідних повноважень криміналізовано Законом України від 3 жовтня 2017 року
№ 2147-VIII [2]. Примітно, що цей склад злочину сформульований
як формальний, адже вважається закінченим навіть за відсутності
будь-яких негативних наслідків. Головне, наявність прямого умислу в контексті суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення.
Відповідно до зазначеної норми злочином стало завідомо
неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти
іншу особу в суді, а так само умисне невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, встановлених дого99

вором про надання правничої допомоги, яке карається штрафом до
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
арештом на строк до трьохмісяців.
Це стосується будь-якого виду судочинства, в тому числі цивільного.
До набрання чинності цієї норми 15 грудня 2017 р. подібні
вчинки для адвоката мали наслідком лише дисциплінарну відповідальність, яка і до цього часу носить відносно лояльний характер,
адже для кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури негативні наслідки мають значення.
Аналіз Єдиного реєстру судових рішень із застосування
ст. 400¹ КК України дозволяє зробити висновок про одиничні випадки ініціювання кримінального провадження за відповідної
норми, які знайшли своє відображення в оскарженні бездіяльності
правоохоронців щодо невнесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань[3].Обвинувальні чи виправдовувальнівирокиза ст. 400¹ КК України в Єдиному реєстрі судових
рішень відсутні,що з урахуванням традиційної довготривалості
досудового розслідування і судового провадження є очікуваним.
Слід визнати, адвокатам зазвичай не властиво виконувати
функції представника в суді без повноважень. Скоріш скарги на
правозахисників полягають у доріканні в бездіяльності та невиконанні достатнього обсягу роботи. На нашу думку, самостійному покладенню на себе адвокатом додаткового обсягу роботи як
правопорушенню має передувати негативні корисливі мотиви:
зловмисна змова з представником протилежної сторони, мета позбавити клієнта позитивного матеріального результату через особисту неприязнь. В якості класичного прикладу, можна привести
визнання позову від імені відповідача або відмова від позову від
імені позивача, що суперечить інтересам та позиції довірителя.
Якщо клієнт не уповноважив представника на здійснення певних
дій, але виконання адвокатомбільшої праці,за складності заздалегідь узгодити це з клієнтом, принесло йому користь або хоча б не
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нашкодило, не можна стверджувати пронаявність складу правопорушення, тим більш кримінального.
Принагідно відмітити, що для адвоката судове представництво без повноважень і до сьогодні є дисциплінарним проступком
і тягне дисциплінарну відповідальність відповідно до ст. 34 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [4]. Однак,
дисциплінарний аспект цього правопорушення в контексті санкції
відповідно до змісту практики Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури залежить саме від правових наслідків. Формальне неуповноважене представництво в кращому випадку буде
мати наслідком попередження як найлегший вид дисциплінарного
стягнення [5] або взагалі відмова у притягненні до дисциплінарної
відповідальності. У разі спричинення значних матеріальних або
моральних збитків клієнту чи інших значних негативних правових
наслідків у вигляді незадовільного результату тягнутиме більш суворі санкції – аж до позбавлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.Принагідно відмітимо, що відмова у наданні представнику відповіді на адвокатський запит через неналежно
заповнений ордер не є з точки зору практиці ВКДКА шкодою для
клієнта, що тягне будь-яку дисциплінарну відповідальність.
Слід розуміти, що ініціювання кримінального провадження
за ст. 400¹КК України або дисциплінарного провадження [6]може
недобросовісно використовуватись як процесуальний важіль тиску
на адвокатів їхніми опонентами за активну правову позицію або
клієнтами через особисте чи професійне непорозуміння.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ПРОКУРОРОМ
В УМОВАХ ОНОВЛЕНОГО ЦИВІЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», однією з новел якого є позбавлення прокурора повноважень представляти інтереси громадян в суді як це було передбачено у попередніх
редакціях процесуальних кодексів. Після викладення Цивільного
процесуального кодексу України в новій редакції на підставі вищезазначеного Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VII
представництво прокурора в суді обмежується виключно захистом
державних інтересів.
Вказані зміні в процесуальних законах є частиною та логічним продовженням системних змін у законодавстві щодо статусу
органів прокуратури в судовому процесі. Так, Законом № 1401‑VIII
від 02.06.2016 Конституцію було доповнено статтею 1311, відповідно до якої прокуратура здійснює: 1) підтримання публічного
обвинувачення в суді; 2) організацію і процесуальне керівництво
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досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших
питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними
та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках
і в порядку, що визначені законом.
Ще у Рекомендаціях Парламентської Асамблеї Ради Європи
від 27.05.2003 № 1604 (2003) «Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права» вказувалось на важливість забезпечення того, щоб повноваження і функції
прокурорів обмежувалися сферою переслідування осіб, винних
у скоєнні кримінальних правопорушень, і вирішення загальних
завдань щодо захисту інтересів держави через систему відправлення кримінального правосуддя, а для виконання будь-яких інших функцій були засновані окремі, належним чином розміщені і
ефективні органи. Консультативна Рада Європейських прокурорів,
створена Комітетом міністрів 13.07.2005 для підготовки висновків з питань, які стосуються прокурорської служби, та сприяння
ефективному впровадженню Рекомендації REC (2000) 19 Комітету
міністрів Ради Європи Державам-членам «Про роль прокуратури
в системі кримінального судочинства», наголосила: «З перших
засідань Генеральні прокурори Європи розуміли, що втручання
прокуратури за межами кримінальної сфери може виправдовуватися лише її загальним завданням діяти «від імені суспільства та
у державних інтересах, забезпечувати застосування закону», як
це завдання визначається у Рекомендації № R (2000) 19, і що такі
функції не можуть ставити під сумнів принцип розподілу повноважень законодавчої, виконавчої та судової гілок влади або той факт,
що лише компетентні суди можуть вирішувати спори, заслухавши
обидві сторони». У матеріалах КРЄП відзначено, що не існує загальних міжнародних правових норм та правил стосовно завдань,
функцій та організації прокурорської служби за межами сфери
кримінального права. Діяльність прокурорських служб викликана
потребою суспільства у належному захисті прав людини та державних інтересів. Розмаїття функцій прокурорських служб за ме103

жами кримінального права випливає з національних правових та
історичних традицій. Держава має суверенне право визначати свої
інституційні та правові процедури реалізації її функцій із захисту
прав людини та державних інтересів, дотримання принципу верховенства права та її міжнародних зобов’язань. Сфери компетенції відрізняються та включають, серед іншого, цивільне, сімейне,
трудове, адміністративне, виборче право, а також захист довкілля,
соціальних прав та прав вразливих груп населення.
Положення ч. 2 ст. 4 та ч. 3 ст. 56 ЦПК України надають прокурору право на звернення до суду у справах, віднесених законом
до його компетенції, поряд з органами та особами, яким законом
надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб та брати
участь у справі в інтересах цих осіб.
Так, відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 56 ЦПК України у визначених
законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може
вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті,
подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового
рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в
позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає
орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції
у спірних правовідносинах. Невиконання цих вимог має наслідком
застосування положень, передбачених статтею 185 цього Кодексу.
Інститут прокурорського представництва в цивільному процесі має певні відмінності від інших процесуальних інститутів
представництва інтересів, перш за все завданнями, які перед ним
ставляться, обсягом повноважень прокурора та формами участі у
справі тощо. Тому законодавцем здійснено відмежування правового становища прокурора й інших учасників судового процесу,
адже статус прокурора в суді поза межами кримінального прова104

дження визначений на конституційному рівні, і прокурор повинен
здійснювати представництво вказаних інтересів відокремлено від
інших органів та осіб.
По суті є три форми представництва прокурором інтересів
держави в суді, 1) звернення прокурора до відповідного суду з
позовною заявою, скаргою, заявою; 2) вступ прокурора у справу,
відкриту в суді за зверненням іншої особи з метою підтримання
поданого позову, скарги, заяви; 3) подання апеляційної, касаційної
скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами.
Відповідно до нових процесуальних положень можливість
здійснення прокурором представницької функції в суді не в повній
мірі відповідає конституційному визначенню «у виключних випадках». Відтепер, як це було й у попередній редакції ЦПК України, прокурор може представляти інтереси держави в суді «у визначених законом випадках».
Прокурорське представництво обмежується встановленням
спеціального правила про те, що прокурор, який звертається до
суду в інтересах держави, в позовній та іншій заяві, скарзі, обґрунтовує в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх
захисту, визначені законом підстави для свого звернення до суду, а
також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах (ч. 4 ст. 56 ЦПК). Невиконання прокурором цих вимог має наслідком застосування суддею положень, передбачених статтею 185 ЦПК, а саме: залишення
позовної заяви прокурора без руху, та її повернення прокурору у
разу не усунення недоліків у визначений судом строк.
Слід також зазначити, що ч. 1 та ч. 2 ст. 23 Закону України
«Про прокуратуру» не відповідають ст. 1311 Конституції України,
яка закріплює за прокурором право представництва інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом, а також нормам оновленого ЦПК України та досі надають
прокурору можливість здійснювати представництво в суді інтересів громадянина. Так, відповідно до ч. 2 вищевказаної статті 23 За105

кону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця
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 законом надано право захищати
права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.
Відповідно до ч. 5 ст. 56 ЦПК у разі відкриття провадження
за позовною заявою, поданою прокурором в інтересах держави в
особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави в спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача.
В разі відсутності такого органу, або відсутності в нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній
заяві і в такому разі набуває статусу позивача.
Спірним з наукової точки зору є положення щодо можливості набуття прокурором, який звертається до суду в інтересах держави, статусу позивача в разі відсутності органу, уповноваженого
здійснювати функції держави в спірних правовідносинах, або коли
в такого органу відсутні повноваження щодо звернення до суду. Набуття прокурором як у цивільному, так і у господарському та адміністративному процесі статусу позивача не збігається з усталеною
правовою концепцією, яка визначає юридичний інтерес прокурора
та сторони у справі – позивача, відповідача. У сторін та третіх осіб,
які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, цей інтерес
має особистий, матеріально-правовий характер. Однак заінтересованість прокурора має лише процесуальний характер і полягає в
бажанні останнього отримати позитивне рішення для відповідного
органу державної влади, інтереси якого він представляє в суді. Таким чином, прокурор не є учасником спірних матеріально – правових відносин, що виникають між сторонами і становлять предмет
відповідного судового розгляду. На відміну від сторони, рішення
суду за позовом прокурора поширюється не на нього, а на особу,
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в інтересах якої було відкрито провадження у справі. Саме з цих
підстав прокурора не можна ототожнювати зі стороною у справі.
На практиці виникають проблеми із застосуванням положень
щодо наявності чи відсутності підстав для представництва прокурора в судовому процесі. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 56 ЦПК прокурор зобов’язаний обґрунтувати в позовній чи іншій заяві, скарзі
визначені законом підстави для свого звернення до суду. Встановлення та обґрунтування наявності підстав для представництва
інтересів держави в суді завжди було вельми спірним питанням,
особливо після встановлення в ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року № 1697-VII імперативної норми, відповідно до якої прокурор здійснює представництво інтересів у суді
виключно після підтвердження судом підстав для представництва.
Так, згідно ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави
в разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо
захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює
орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший
суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.
Закріплене на законодавчому рівні словосполучення «неналежне здійснення органом державної влади, органом місцевого
самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень захисту інтересів держави» є суб’єктивним оціночним критерієм та
підґрунтям для неоднакового його тлумачення й допущення помилок у правозастосуванні. Необхідно враховувати, що контроль
за належним здійсненням суб’єктом владних повноважень своїх
функцій та оцінка його діяльності, насамперед покладається на вищестоящі органи та їх керівництво, а не на прокуратуру, при цьому
підконтрольність означає, що діяльність органів влади перевіряють вищі органи або орган, спеціально створений для здійснення
контролю чи нагляду. А тому діяльність прокурора по реалізації
функцій представництва інтересів держави в суді повинна мати не
контрольний, а лише додатковий характер, тобто якщо захист цих
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інтересів не здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування, суб’єкт владних повноважень до компетенції якого
віднесені відповідні повноваження.
Виникають складнощі і з тлумаченням дефініції «інтереси
держави», внаслідок чого у суду як правило виникає питання чи
дійсно предметом судового розгляду та об’єктом прокурорського
представництва в справі виступають порушені інтереси держави.
Таким чином, незважаючи на положення ч.1 та ч.2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», з внесенням змін у 2016 році
до Конституції України (щодо правосуддя) та після викладення
в новій редакції ЦПК України, здійснення прокурором представницької функції в цивільному судочинстві фактично зведено до
мінімуму. Лише в разі виникнення виключної правової ситуації,
якщо захист порушених державних інтересів у конкретному юридичному спорі не здійснює орган державної влади, орган місцевого
самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесено це повноваження, а також за відсутності
такого органу, прокурор має право здійснювати представництво
інтересів держави в суді.
Полуніна Ольга Олександрівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРОБЛЕМИ НЕВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
В УКРАЇНІ
У наш час досить гостро постає проблема невиконання рішень національних судів, що, в свою чергу, спричиняє порушення
прав, свобод та законних інтересів громадян. Наразі одним з важливих чинників ефективного та результативного правосуддя, як в
нашій державі, так і в інших державах світу є виконання судових
рішень. Однак, на практиці, на жаль, досить часто можна спостерігати зворотню тенденцію, у зв’язку з чим останнім часом збільшилась кількість звернень наших громадян до Європейського суду
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з прав людини, стосовно питання невиконання судових рішень.
Такий факт є яскравим свідчення існування в нашій державі проблеми невиконання судових рішень. Подолати вказану проблему в
Україні заплановано відповідними реформами в системі примусового виконання рішень.
Нині реформа примусового виконання рішень викликана
прийняттям Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [1],
який запровадив в Україні змішану систему примусового виконання шляхом введення інституту приватних виконавців, спричинила
виникнення нагальної потреби в реформуванні державної системи
примусового виконання в частині основних гарантій незалежності
та фінансового забезпечення державного виконавця.
Дослідженням даної тематики в цілому та окремих її аспектів
займалися такі вчені, як: О. С. Бадалова, К. В. Бернатович, С. К. Гречанюк, О. В. Задорожня, Р. С. Калінін, С. В. Ківалов, М. Л. Лук’янова, Н. А. Сергієні, Д. В. Сіверін, О. О. Чумак та інші. Однак, робіт присвячених даній проблематиці опубліковано ще дуже мало.
Наразі залишається недостатньо висвітленими питання удосконалення чинного законодавства в частині гарантій незалежності та
фінансового забезпечення державного виконавця.
Відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійс
нюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», правові засади виконання рішень стали спільними як для
державних так і приватних виконавців. Зокрема, відповідно до
статті 4 даного закону, яка встановлює принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, закріплено принципи незалежності [1].
З урахуванням реформи системи виконання рішень, що була
змінена з державної на змішану, наслідком якої є поява приватних
виконавців на ряду з державними, значної актуальності набуває
питання дослідження та вдосконалення гарантій незалежності та
фінансового забезпечення державних виконавців.
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Варто зазначити, що серед вчених, які пильну увагу приділяли гарантіям державних виконавців, заслуговує дослідження Чумака О.О., який під час дослідження правового статусу державних
виконавців визначив зміст гарантій їх діяльності. Зокрема, на думку вказаного науковця гарантії діяльності працівників державної
виконавчої служби є складовою частиною їхнього правового статусу та представляють собою встановлені законодавством загально-правові та соціально-матеріальні засоби забезпечення реалізації покладених на них повноважень [2].
Ще однією з підстав класифікації гарантій діяльності державних виконавців Чумак О.О. визначає їх зміст: 1) загальноправові, до
яких можна віднести, суспільні, політичні та інші гарантії; 2) соціально-матеріальні гарантії, які включають соціально-побутові
та матеріальні. В той же час соціально-матеріальні гарантії можна
поділити на: 1) загально-трудові; 2) гарантії діяльності державних
службовців; 3) гарантії діяльності працівників державної виконавчої служби [2, с. 14].
У статті 5 «Правовий захист та гарантії здійснення діяльності
державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень» вищезазначеного закону визначено гарантії діяльності працівників державної служби, які в більшій мірі стосуються
організації діяльності державного виконавця. Однак, даний закон
на відміну від Закону України «Про державну виконавчу службу»,
що втратив чинність не містить жодних гарантій соціально-правової спрямованості.
Так раніше Закон України «Про державну виконавчу службу»
містив у собі 5 розділ «Правовий і соціальний захист державних
виконавців», який забезпечував реалізацію засад державного захисту по відношенню до державних виконавців. Такими гарантіями
відповідно до цього закону, ще до змін 28.12.2014 р. було те, що
державні виконавці мали право на першочергове встановлення
квартирних телефонів; державні виконавці підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на суму де110

сятирічного заробітку за останньою посадою, яку вони займали та
ряд інших гарантій [3].
Однак, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та
легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77-VIII
значна кількість соціальних гарантій була ліквідована [4]. Такі дії
законодавця були здійсненні з метою зменшення видатків з державного бюджету України. Ліквідація таких гарантій негативно
вплинула на заохочення громадян до вступу на державну службу в
органи державної виконавчої служби, а по відношенні до осіб, які
вже працюють в таких органах на їхню мотивацію підвищувати
якість виконуваної роботи.
Відповідно до статті 9 «Гарантії незалежності державних
виконавців» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», незалежність державних виконавців від впливу чи втручання у їхню
діяльність з примусового виконання рішень гарантується: 1) особливим порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів державної виконавчої служби; 2) дієвим механізмом мотивування державних виконавців; 3) прозорістю діяльності
з примусового виконання рішень; 4) в інший спосіб, визначений
законом [1].
Так значним стимулом мотивації державних виконавців щодо
фактичного виконання рішень є винагорода державного виконавця. Постановою № 643 встановлено, що за фактичне виконання
(повністю або частково) виконавчого документа майнового характеру державним виконавцям виплачується винагорода, розмір якої
встановлюється у відсотковому відношенні до стягнутої з боржника суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за
виконавчим документом [6].				
Зазначена постанова Кабінету Міністрів України покликана
забезпечувати належну мотивацію державних та приватних виконавців, що повинно сприяти підвищенню ефективності роботи
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органів державної виконавчої служби, своєчасності та повноті виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
Наразі необхідно здійснити зміни в чинному законодавстві
шляхом доповнення переліку гарантій діяльності працівників державної виконавчої служби, наприклад, таким видом гарантії як
встановлення додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років
безпосередньо у виконавчій службі, тривалість якої буде збільшуватися залежно від кількості відпрацьованих років. Також необхідно збільшити розмір заробітної плати державних виконавців.
Практична реалізація таких законодавчих кроків сприятиме підвищенню рівня ефективності виконання судових рішень та перборенню такої негативної складової функціонування державної виконавчої служби як соціальна незахищеність державних виконавців.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА АДВОКАТОМ
ІНТЕРЕСІВ ВИКОНАВЦЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У червні 2016 року Верховною радою України було прийнято
Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (надалі – Закон
про органи та осіб) та Закон України «Про виконавче провадження» [1, 2], як основна складова частина нормативної бази відреформованої системи примусового виконання рішень України.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» (надалі – Закон) виконавче провадження є завершальною
стадією судового провадження і примусового виконання судових
рішень [1].
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження (надалі – ВП) здійснюється
з дотриманням як основоположних засад (верховенства права;
обов’язковості виконання рішень; законності; диспозитивності;
справедливості, неупередженості та об’єктивності) так і принципів, які притаманні для виконавчого провадження (гласності та
відкритості ВП; розумності строків ВП; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями). Особ
ливу увагу серед принципів, притаманних для ВП слід звернути
на принцип забезпечення права на оскарження рішень, дій чи без
діяльності державних виконавців, приватних виконавців.
До учасників виконавчого провадження ст. 14 Закону віднесено таких осіб як виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності –
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суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності
яких порушені.
У статті 16 Закону, яка має назву «Представництво сторін у
виконавчому провадженні» наголошується, що сторони можуть
реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні
самостійно або через представників. Повноваження адвоката як
представника посвідчуються ордером. До ордера обов’язково додається витяг з договору (засвідчується підписами сторін договору),
в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або
обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника
сторони виконавчого провадження.
Сторони виконавчого провадження, зокрема, мають право
оскаржувати кожен процесуальний документ, кожне рішення виконавця, його дію або бездіяльність, якщо вважатимуть, що їх права чи охоронювані законом інтереси порушуються виконавцем. На
цьому ж наголошується і в законі про органи та осіб, в ст. 36 якого
зазначається, що рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом.
Так само, і в ст. 447 Цивільного процесуального кодексу
України (надалі – ЦПК України) зазначається, що сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою,
якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного
виконавця або приватного виконавця під час виконання судового
рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні
права чи свободи. Відповідно до ст. 450 ЦПК України скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю
стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової
особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються.
Ч. 1 ст. 58 ЦПК України передбачено, що сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в
інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.
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Отже чинним законодавством передбачена можливість для
сторін виконавчого провадження приймати участь у виконавчому
провадженні особисто або через свого представника. Так само передбачено право сторін оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність
виконавця до суду в порядку, передбаченому ЦПК України і відповідно приймати участь у розгляді скарги особисто або через свого
представника.
В той же час ані в Законі «Про виконавче провадження», ані в
законі про органи та осіб, ані в ЦПК України прямо не вказується
на те, чи має право державний чи приватний виконавець приймати участь у розгляді скарги на його рішення, дії (бездіяльність) чи
при розгляді його подання до суду (про примусове проникнення до
житла, про заміну сторони ВП, про обмеження боржника у праві
виїзду за кордон тощо) через свого представника.
Спробуємо знайти відповідь на це запитання.
Відповідно до п.п. 10, 12, 13, 19 ч. 3 ст. 18 Закону виконавець
має право звертатися до суду із заявою (поданням) про роз’яснення
рішення, про видачу дубліката виконавчого документа, із заявою
(поданням) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, з
поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого
рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника – фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання; звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до
житла чи іншого володіння боржника – фізичної або іншої особи,
в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать
боржникові від інших осіб, звертатися до суду за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи
чи керівника боржника – юридичної особи за межі України.
Відповідно до ст. 74 Закону рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби
щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторо115

нами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ.
Відповідно до ст. 60 ЦПК України представником у суді може
бути адвокат або законний представник. При тому в кодексі чітко
не визначено саме кого може представляти адвокат у суді. Виключно сторін чи сторін, третіх осіб та інших учасників цивільних процесуальних правовідносин?
Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [4] видами адвокатської діяльності є надання
правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань,
правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; представництво інтересів фізичних і юридичних
осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних,
міжнародних судових органах.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» двокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги,
можуть бути: договір про надання правової допомоги; довіреність;
ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на
надання безоплатної правової допомоги.
Отже, ані в Законі про виконавче провадження, ані в Законі
про органи та осіб, ані в ЦПК України, ані в Законі про адвокатуру
та адвокатську діяльність немає заборони представляти інтереси
як державних так і приватних виконавців в суді. Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність навпаки вказує на те, що адвокат
має можливість представляти інтереси не тільки фізичних і юридичних осіб, а й держави, державних органів.
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А що ж відбувається на практиці? Так, згідно ухвали Київського районного суду м. Одеса від 22.04.2019 р. у справі № 520/5436/19
(провадження № 2/520/2925/19) суддею було розглянуто клопотання про скасування заходів забезпечення позову в рамках розгляду
справи про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню.
З аналізу наведеного судового рішення вбачається, що приватний виконавець безпосередньої участі у розгляді справи не
приймав. Під час розгляду клопотання був присутній адвокат приватного виконавця виконавчого округу Одеської області, який приймав участь у розгляді клопотання та заявляв від імені приватного
виконавця клопотання, які судом були взяті до уваги [5].
Відповідно до рішення Приморського районного суду м.
Одеса від 04.04.2019 р. у справі № 522/12362/18 (провадження
№ 2/522/2007/19) суддею було розглянуто позовну заяву про про
поділ майна, визнання права власності та визнання договорів недійсними.
З аналізу вказаного судового рішення вбачається, що приватний виконавець також участі у розгляді справи, як третя особа не
приймав. Під час розгляду клопотання був присутній представник
(адвокат) приватного виконавця виконавчого округу Одеської області, який приймав участь у розгляді позовної заяви та в судовому
засіданні заперечував проти позовних вимог позивача, вважав, що
даний позов був поданий з метою уникнення сплати боргу боржником ОСОБА_2 за судовим рішенням, яке обов`язкове для виконання, та знаходиться на примусовому виконанні у провадженні
приватного виконавця, а спірне майно було арештоване та передане на публічні торги, тоді як продаж спірного майна зупинлено
ухвалою суду по даній справі, що в сою чергу унеможливлює виконання рішення суду. Вказані обставини також були взяті судом
до уваги [5].
Отже, в результаті аналізу нормативної бази та судової практики можна зробити висновок, що чинним законодавством допус117

кається представництво адвокатом інтересів як приватного так і
державного виконавця в суді. Також участь адвоката як представника виконавця допускається як під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність виконавця, так і під час розгляду подань
виконавця до суду з усім комплексом прав та обов’язків, наданих
ЦПК України сторонам (за виключенням обмежень, обумовлених
в договорі між адвокатом та виконавцем). Також можна зробити
висновок, що у разі прийняття участі адвокатом як представника
виконавця під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність
виконавця може бути розглянуто питання про розподіл судових
витрат, пов’язаних з розглядом скарги (ст. 452 ЦПК України) з подальшим покладенням судом їх на заявника, якщо було постановлено рішення про відмову в задоволенні його скарги (ст. ст. 133, 137
ЦПК України).
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суддя Київського районного суду м. Одеси,
аспірант кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ САМОПРЕДСТАВНИЦТВА
Конституцією України встановлено адвокатську монополію
на представництво осіб перед судом.
Поряд із тим процесуальне законодавство, зокрема Цивільний
процесуальний кодекс України у ст. 58 визначає, що особа може
брати участь у судовому процесі особисто, таку ситуацію законодавець назвав «самопредставництво», вперше запровадивши такий
термін у вітчизняному Законі.
Крім того, положеннями ч.2 ст. 60 ЦПК України взагалі передбачено представництво фізичних та юридичних осіб у певних
категоріях справ особою, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну процесуальну дієздатність. Це, як відомо, стосується спорів,
що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних
спорах (малозначні справи).
Чи не вбачається з наведеного вище певного протиріччя?
Відповідь на це питання може надати, хіба що, Конституційний
суд України. Залишимо їм вирішення цього питання, а з нашого
ж боку, зі сторони крісла суддів, яким поряд із безпосереднім відправленням правосуддя доручено і забезпечення належного доступу до суду, а всі сумніви мають тлумачитись на користь права
особи звернутись до суду за захистом та захищати перед ним свої
права та охоронювані законом інтереси.
Тож ми розглянемо, що таке «самопредставництво», до чого
зобов’язує такий інститут особу, яка виступає перед судом самостійно, і до чого взагалі така новела. Окремо варто зупинитись
на питанні підтвердження повноважень особи, що здійснює самопредставництво. Складнощі тут криються у дрібних ситуаціях.
По-перше, закріплена на законодавчому рівні тенденція до
професійного судочинства, що забезпечується поступовим замі119

щенням всіх учасників судових проваджень професійними представниками, розуміє під собою таку ситуацію у майбутньому, коли
в судових засіданнях будуть збиратися лише суд та адвокати, які
діють від імені та в інтересах сторін.
Переваги від того очевидні – підвищення якості та швидкості
здійснення правосуддя судами, підвищення комфорту перебування у суді як для працівників суду так і для його відвідувачів через
упорядкованість взаємодії представників та суду, та психологічний комфорт.
Професійні представники як і суд, є безпристрасними, об’єктивними, та не мають емоційного зв’язку зі спором, не занурюються у міжособистісний конфлікт сторін, що виключає його емоційну
складову. У переважній більшості випадків, згаданий емоційний
конфлікт сторін суттєво ускладнює розгляд справ через те, що особи займають принципові, необ’єктивні позиції, від яких, врешті
програють обидві сторони спору, а суд – завантажується додатковою роботою, провадження у справах затягується.
Позиціювання особистої участі особи у судовому процесі як
«самопредставництво» етимологічно вказує такому учаснику на
вимоги професійної, етичної поведінки, об’єктивності та емоційної
абстрагованості особи, що представляє права та інтереси сторони,
навіть якщо це одна й та сама особа.
Так працює психологія – через доручення ролей у судовому
процесі. Сам закон каже – «ти вже не та ображена людина, що вважає свої права порушеними, а її представник, то ж гідно представляй її інтереси», та таким чином законодавець залучаючи особу до
процесу представництва відводить особу від суб’єктивного ставлення до спору.
Врешті, згадуємо не дуже лояльну до клієнтів, але таку улюб
лену деякими представниками фразу – «сторони сторонами, а нам
ще з цим судом працювати».
Звісно, звертаючись до профільного законодавства, зокрема
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та
Правил адвокатської етики, встановимо, що таке ставлення пред120

ставника до його діяльності неприпустиме, та не вдаючись в крайнощі, можна сміливо стверджувати, що об’єктивний, а не суб’єктивний підхід учасників справи суттєво спрощує роботу суду,
виключаючи емоціональний конфлікт у судовому засіданні.
Емоційний конфлікт між учасниками справи призводить до
вовлікання у нього суду (судді), наслідком чого є неприйняття відповідною стороною судді як безстороннього та об’єктивного, а так
само і неприйняття рішення суду у справі у наступному.
Тож, можливо, назвати особисту участь особи у судовому
процесі – «самопредставництвом», що має дисциплінувати таку
особу – не така вже і погана ідея. Звісно, поки ці хитрощі почнуть
працювати як слід, має пройти певний час – допоки пройде процес
виховання членів сучасного суспільства в дусі оновленого підходу
до професійності та беземоційності судочинства.
Повертаючись до питання підтвердження повноважень особи, що має намір здійснювати самопредставництво – то з фізичними особами це безпроблемне питання, така особа приймає участь
у судовому засіданні на підставі документу, що посвідчує її особу.
Щодо юридичних осіб, то питання дещо складніше. Частиною
3 статті 58 ЦПК України передбачено, що юридичні особи беруть
участь у справі через своїх керівників або членів виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту,
положення (самопредставництво юридичної особи).
Отже, для встановлення повноважень особи, яка має намір
здійснювати самопредставництво в інтересах юридичної особи необхідно встановити:
1. Саму фізичну особу, яка з’явилась до суду – на підставі документу, що її посвідчує.
2. Зв’язок між такою особою, та юридичною особою, у інтересах якої здійснюватиметься представництво. Для цього слід
дослідити статут та положення, накази про призначення особи на
певні посади та протоколи загальних зборів.
3. Обсяг повноважень такої особи, що також встановлюється
зазначеними документами.
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Відповідні документи мають бути надані «самопредставником» до суду в належним чином завірених копіях які у наступному
мають бути долучені до матеріалів справи.
Актуальним питанням у такому сенсі є повноваження суду
щодо самостійної перевірки наявності чи відсутності у особи, яка
підписала зазначені документи, та особи, яка засвідчила їх копії –
права підпису від імені юридичної особи.
Наприклад, отримуємо позову заяву від ТОВ «Позивач», підписану громадянином А., який стверджує, що він є генеральним
директором товариства. Одночасно він надає витяг зі статуту ТОВ,
з якого вбачається повноваження керівника товариства на представництво юридичної особи у суді. Всі копії засвідчені ним же, і
як у такому випадку діяти суду?
Варіантів можемо придумати безліч, зокрема, – можна звернутись до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, де зазначено коло
осіб наділених правом підпису від імені відповідної юридичної
особи, однак чи буде така інформація повною та достовірною? А
головне – чи можна використовувати такі відомості суду на стадії
вирішення питання про відкриття провадження у справі, чи на інших стадіях судового провадження, чи варто погодитись із відсутністю у суду відповідних повноважень щодо отримання відомостей
з власної ініціативи, і, врешті, – чи є це обов’язком суду, чи правильно буде повернути позовну заяву у зв’язку з відсутністю належного
підтвердження представником позивача його повноважень? А як на
таке рішення подивиться суд апеляційної інстанції у випадку надходження вмотивованої апеляційної скарги зі сторони позивача?
Питання скоріш риторичні, оскільки категорична відповідь на
них, без відповідних законодавчих змін неможлива. Законодавець,
надаючи доступ суддям до державних реєстрів, зокрема, державного реєстру прав власності на нерухоме майно, та відкриваючи
реєстри до загального доступу, – такі, як реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не вносить
кореспондуючих змін до повноважень суду щодо користування та122

кими реєстрами та використання їх відомостей як доказів у справі
в цілому, чи з метою встановлення певних відомостей процесуального характеру.
Така проблема невизначеності порядку використання реєстрів та їх відомостей зводить нанівець повноваження суддів щодо
доступу до них і, відповідно, потребує невідкладного реагування
як зі сторони юридичної спільноти в цілому так і зі сторони законодавця, шляхом впровадження у чинне законодавство кореспондуючих правових положень.
Прусенко Галина Євгеніївна

кандидат юридичних наук, докторант кафедри правосуддя
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«ПРОПОЗИЦІЇ З УРЕГУЛЮВАННЯ»
(«OFFERS TO SETTLE») У СИСТЕМІ
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЇ
Правила цивільного судочинства 1998 року, що набули чинності 26 квітня 1999 року (у редакції від 18 березня 2019 року;
далі – Правила) [2] як основне джерело англійського цивільного
процесуального права є результатом сучасної судової реформи в
Англії і de facto кодифікованим актом, що засвідчив зближення
з континентальною системою права. У пункті 1 статті 1 Правил
прямо зазначено, що Правила є новим процесуальним кодексом,
першочерговою метою якого є надання суду можливості розгляду
справ на основі дотримання принципів справедливості та пропорційності судових витрат.
Ідея судової реформи Англії – сприяти вирішенню внутрішніх проблем цивільного процесу (зокрема, надмірної тривалості судового розгляду справ) шляхом розвитку сучасних, у тому
числі, альтернативних методів розгляду та вирішення цивільних
спорів, заохочення сторін до досудового врегулювання спору або
врегулювання спору на ранній стадії судового розгляду, укладення мирової угоди. Можна констатувати, що реформа англійського
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цивільного процесуального права триває, оскільки до Правил динамічно вносяться суттєві доповнення (станом на 1 квітня 2019 року –
107 доповнень).
Одним із інструментів сприяння позасудовому врегулюванню спорів між сторонами на основі компромісу та зменшення
судових витрат у англійському процесуальному праві є так звані
«пропозиції з урегулювання» (англ. offers to settle), яким присвячена частина 36 Правил. «Offers to settle» користуються великою
популярністю в юрисдикціях загального права; натомість континентальному процесуальному праву пропозиції з урегулювання не
властиві.
Метою доповіді є дослідження чинного процесуального законодавства Англії у сфері правового регулювання «пропозицій
щодо врегулювання» спору.
Пропозиції з урегулювання забезпечуються санкціями у формі присудження судових витрат [3, с. 15].
У грошових вимогах пропозиція з урегулювання розглядається в якості економічної пропозиції; «offer to settle» часто подається
відповідачем після початку судового розгляду з метою досягнення
домовленості між сторонами та укладенням угоди про завершення
розгляду спору. Якщо позивач відмовляється прийняти таку пропозицію, а судовий розгляд продовжується і завершується ухваленням рішення, менш сприятливого, ніж пропозиція з урегулювання, то суд зобов’язує позивача в повному обсязі сплатити судові
витрати відповідача, які відповідачем було понесено з моменту подання пропозиції з урегулювання.
Що стосується негрошової форми розрахунків, суддя повинен
порівняти умови пропозиції з рішенням суду і прийняти рішення,
чи отримав позивач більш сприятливий результат, ніж це було передбачено у пропозиції. Якщо пропозиція прийнята, позивач, за
загальним правилом, отримує від відповідача відшкодування у
повному обсязі судових витрат, які були понесені до дати подання
пропозиції. Зміст пропозицій з урегулювання не розголошується
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суду до моменту, коли будуть узгоджені всі питання щодо будьяких зобов’язань та погоджено грошову суму [1].
У рішенні у справі The Trustees of Stokes Pension Fund v
Western Power Distribution (South West) plc [2005] EWCA Civ 854 [4]
судом було сформульовано чотири основних умови для визнання
пропозиції відповідача з урегулювання спору:
1. Пропозиція повинна бути чітко та недвозначно вислов
леною.
2. Пропозиція не може бути удаваною.
3. Пропозиція з урегулювання повинна залишатися відкритою для прийняття протягом принаймні 21 дня.
4. Відповідач повинен володіти необхідною грошовою сумою на момент подання пропозиції.
Згідно з пунктом 36.11 Правил пропозиція з урегулювання
приймається шляхом подання письмового повідомлення про прийняття. Таке повідомлення може бути подане протягом всього
строку дії пропозиції, незважаючи на те, чи було згодом зроблено
іншу пропозицію, до того моменту, коли її буде відкликано.
Відповідно до пункту 36.16 Правил, якщо сторони не домовилися про інше у письмовій формі, у випадку, коли пропозиція з
урегулювання передбачає виплату або прийняття грошової суми,
виплата такої суми повинна бути здійснена протягом 14 днів з дати
прийняття пропозиції, або дати прийняття постанови суду відповідно до пунктів 41.2, 41.8 Правил. Якщо виплата грошової суми не
буде здійснена протягом 14 днів з моменту прийняття пропозиції,
або іншого погодженого періоду, позивач може звернутися до суду
щодо судового рішення про виплату несплаченої частини.
У Сполучених Штатах Америки як юрисдикції загального
права існує подібний механізм позасудового врегулювання спорів, що має назву «пропозиції судового рішення» (англ. «offer of
judgement»). Правове регулювання таких пропозицій здійснюється
відповідно до правила 68 Федеральних правил цивільного процесу
у редакції від 1 грудня 2014 року (далі – Федеральні правила) [5].
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Федеральними правилами передбачено, що у випадках, коли
факт відповідальності однієї сторони перед іншою встановлено, але
обсяг відповідальності має бути з’ясований протягом подальшого
розгляду справи судом, сторона, яка несе відповідальність, може
подати іншій стороні «пропозицію судового рішення» у розумний
строк, але не пізніше, ніж за 14 днів до дати судового засідання, під
час якого має бути встановлений обсяг відповідальності.
Аналіз законодавства Англії, що передбачає підтримку судами позасудового врегулювання спорів, свідчить про прагнення
до створення таких умов, коли судовий розгляд справи має стати
останнім етапом, який використовують сторони, а судове заохочення позасудового вирішення спору, примірювальних процедур
здійснюється в формі, зокрема, покладення судових витрат на сторону, яка необґрунтовано ухиляється від врегулювання спору у позасудовому порядку. Відповідно до статистичних даних кількість
судових розглядів у Англії після набуття чинності Правилами цивільного судочинства значно зменшилася [3, с. 16]. Урахування та
використання досвіду юрисдикцій загального права, впровадження запропонованих механізмів запобігання тривалих та витратних
судових розглядів в подальшому сприятиме ефективному реформуванню цивільного процесуального законодавства України.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОРУЧИТЕЛЕМ В СПРАВАХ
ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ДОГОВОРУ ПРО
ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
Однією з самих гострих справ в умовах економічної кризи в
України є цивільні справи, що виникають з кредитних правовідносин. Розповсюдженою практикою серед банківських установ,
зокрема в стадії банкрутства, стала – переуступка права вимоги за
кредитними договорами. З одного боку банківські установи таким
чином позбавляються «проблемних» кредитів, з іншого така процедура проходить незаконно, що призводить до суцільних порушень
з боку осіб, що набувають право такої вимоги. Доволі страшними
методами повертається заборгованість, безпідставно нараховуються проценти, штрафи та пеня. Така проблема виникла з одного боку
у зв’язку із тяжкою економічно-соціальною в Україні, з іншого у
зв’язку із проблемами різного тлумачення законодавчих понять
«цесія» та «факторінг». 11 вересня 2018 року у справі № 909/968/16
Верховний Суд України поставив крапку в проблемі – чітко розмежувавши зміст таких понять [1]. Тому слід спрогнозувати хвилю нових позовів у справах про визнання недійсним договорів про
право відступлення. Однією із складнощів в таких справах є проблема: пред’являти позов поручителем за кредитним договором чи
представляти інтереси основного боржника на підставі доручення,
що ускладнилось у зв’язку із монополією адвокатів за оновленим
цивільним процесуальним законодавством.
Найлегший спосіб для осіб, які отримали право вимоги за
договором про відступлення від права вимоги – отримати рішення суду про стягнення заборгованості за кредитним договором,
звершення стягнення на предмет іпотеки та якщо інша сторона
(боржник, поручитель) не з’являються до судового засідання за
допомогою електронних торгів реалізувати предмет іпотеки. Після реалізації в порядку виконання судового рішення реалізоване
127

майно вже повернути практично не можливо, саме тому зацікавленість осіб, що набули право вимоги за кредитними договорами є в першу чергу в тому, щоб швидко отримати рішення суду.
Перепоною може стати безпосередня участь у справі боржника,
поручителя та їх активна правова позиція. Оскільки, розповсюдженою була практика отримувати кредит для купівлі квартири
подружжям, де один з подружжя виступав поручителем, а інший
основним боржником складаються непоодинокі випадки, коли виникає необхідність пред’явлення позову поручителем (наприклад
боржник – чоловік працює моряком та доволі частим є відсутнім у
зв’язку із рейсами, а дружина – поручитель). Але, постає питання
чи має право пред’явити позов поручитель? Або в таких справах
необхідно представництво інтересів боржника?
Як зазначає п. 2 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5
від 30 березня 2012 № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин» (далі – Постанова), договір поруки має додатковий
(акцесорний) до основного зобов’язання – кредитного договору –
характер і укладається саме для забезпечення виконання остан
нього, а поручитель згідно з частиною першою статті 554 ЦК
відповідає перед кредитором, за загальним правилом, солідарно
із позичальником, якщо договором поруки не встановлено його
додаткову (субсидіарну) відповідальність. Неможливість окремого
розгляду цих договорів може бути пов’язана, зокрема, із визначенням суми заборгованості, способу виконання зобов’язання та іншими умовами договорів [2].
Слід підкреслити також момент, що сьогодні згідно з ст. 60
Цивільного процесуального кодексу України представником у суді
може бути адвокат або законний представник. Як зазначає частина
друга під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин,
а також справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має
цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених
у статті 61 цього Кодексу [3].
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Тобто, основним вразливим моментом в таких справах – є
необхідність швидкого реагування з боку боржника, поручителя
коли стає відомим про відступлення від права вимоги (якщо стає
відомим), а, також, вирішення питання, як діяти – пред’являти позов безпосередньо поручителем чи, як представник?
Слід дійти наступних висновків. Якщо справу можна віднести до малозначних допустиме представництво на підставі доручення. Та, якщо таке доручення має місце – питання правильного
визначення позивача та представника не постає.
Якщо справу неможливо віднести до малозначних справ, то
питання можливості пред’явлення позову поручителем від власного імені слід вирішувати позитивно. Наявність матеріальної зацікавленості поручителя дає йому право пред’являти позов на захист
в першу чергу своїх інтересів, а в другу й інтересів боржника.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО У СУДІ В УКРАЇНІ ТА
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Черговий етап судової реформи в Україні ознаменувався чималою кількістю нововведень. Однією з найбільш обговорюваних
та актуальних тем є запровадження на конституційному рівні
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адвокатської монополії на судове представництво. Так, Законом
України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін
до Конституції України (щодо правосуддя) [1] було внесено зміни
у частину четверту статті 29 Конституції України (далі – КУ), а
саме: змінили словосполучення «правової допомоги» на «правничу» – Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено
його права та надано можливість з моменту затримання захищати
себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника.
У частині першій статті 59 КУ словосполучення «правову допомогу» змінили на «професійну правничу», – Кожен має право на
професійну правничу допомогу. Також КУ було доповнено статтею 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади
організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської
діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат
здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від
кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені
винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах
щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у
малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх
чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи
дієздатність яких обмежена.
Зміни щодо представництва в суді, закріплені у Конституції
України знайшли своє відбиття й у новій редакції Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) України, Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) України, Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК) України від 15 грудня 2017 року,
викладеній відповідно до прийнятого 03 жовтня 2017 року Верховною радою України Закону України № 2147-VIII [2]. Норми в
трьох процесуальних кодексах щодо процесуального представництва (ст. 58-64 ЦПК України, ст. 55-60 КАС України та ст. 56-61
ГПК України) майже ідентичні: представником у суді може бути
адвокат або законний представник, або особа може брати участь
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у судовому процесі особисто (самопредставництво). Тобто, відтепер, за загальним правилом, будь – яка особа, яка досягла вісімнадцяти років, має процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, – не може
бути добровільним представником у суді у всіх категоріях справ,
що було можливим за правилами процесуального законодавства в
редакції до 15 грудня 2017 року. Разом з тим, ГПК України (ч. 2
cтатті 58), ЦПК України (ч.2 статті 60) та КАС України (ч. 2 ст. 57),
відповідно до частини 4 статті 131-2 Конституції України передбачають винятки щодо представництва в суді в певних категоріях
справ. Так, відповідно до частини другої статті 58 ГПК України
при розгляді справ у малозначних спорах (малозначні справи)
представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років,
має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених статтею 59 цього Кодексу. Відповідно до частини 2 статті
60 ЦПК України під час розгляду спорів, що виникають з трудових
відносин, а також справ у малозначних спорах (малозначні справи)
представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років,
має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених у статті 61 цього Кодексу. Відповідно до частини 2 статті 57
КАС України у справах незначної складності та в інших випадках,
визначених цим Кодексом, представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 43 цього Кодексу має
адміністративну процесуальну дієздатність.
Таким чином, ми бачимо, що з адвокатської монополії на судове представництво існують винятки. Це є цілком раціональним
і відповідає практиці західних країн, в яких адвокатська «монополія» діє вже досить тривалий час. Далі розглянемо докладніше
процесуальне представництво в країнах романо – германської правової системи та системи загального права.
Процесуальне представництво в країнах романо – германської
правової системи. Римська система права є основою багатьох європейських правових систем, таких як французька, німецька, італійська, іспанська. Вона розглядає обов’язкове судове представництво
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в цивільному судочинстві як важливий фактор упорядкованого
та справедливого судового процесу для учасників справи. Так,
наприклад, у Франції існує низка категорій справ, де законодавством передбачена необхідність представництва особи в цивільних
спорах через адвоката. У справах, поданих до регіонального суду,
сторони повинні бути представлені адвокатом майже в усіх випадках, окрім справ щодо комерційної оренди, видачі судових наказів
та позовів про позбавлення батьківських прав. Проте в окружному суді, який є судом нижчої інстанції, представництво через адвоката у більшості випадків не є обов’язковою вимогою. Правило
обов’язкового представництва також не діє в господарських судах,
сімейно-соціальних судах та суді у справах неповнолітніх. В Італії майже всі сторони судового процесу мають бути представлені
адвокатом. Сторона може розпочати процесуальні дії без представника лише у справах, де сума спору є меншою ніж 1,1 тис. євро, або
якщо позивач є кваліфікованим італійським адвокатом [3].
Процесуальне представництво в системі загального права
(англосаксонської правової сім’ї). Англія і Уельс, Північна Ірландія, Шотландія є країнами системи загального права. У згаданих
країнах, як правило, відсутня вимога до особи бути представленим
адвокатом у цивільному судочинстві. В Англії та Уельсі загальноприйнятою практикою є звернення до адвоката, якщо позов становить суму понад 10 тис. фунтів стерлінгів (зокрема, якщо вона
містить вимогу про відшкодування збитків). В інших випадках
сторонам процесу дозволяється обирати будь-кого собі в представники. Це можуть бути чоловік чи дружина, родич, друг або консультант. Таких осіб називають «непрофесійними представниками» («lay representatives»). Наявність юридичної освіти для них не
є обов’язковою. Самопредставництво досить поширене в Королівстві: 85% учасників спору у справах судів графств («County court»)
та 52% учасників Високого суду («High Court of Justice») на певних
етапах справи беруть участь у судовому процесі самостійно [3].
У Північній Ірландії відсутня вимога до особи бути представленим адвокатом у цивільному судочинстві. Корпоративні органи
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повинні бути представлені в суді адвокатом, виключенням із цього
правила є, якщо суд дозволить директору представляти компанію
самостійно. Суди Північної Ірландії можуть накладати умови або
обмеження процесуального представництва для забезпечення організованого порядку розгляду справи.
Таким чином, можна зробити висновок, що на відміну від
країн системи загального права, в країнах романо-германської
системи права, як правило більше уваги приділяється важливості
представництва особи в цивільних спорах через адвоката. Винятки зроблені тільки для справ з невисокою ціною позову, які розглядаються в судах першої інстанції. Хоча монополія адвокатури
встановлює певні обмеження, позитивний ефект представництва
адвокатів, як показує досвід західних країн, нівелює ці обмеження. Так, професійна правнича допомога дозволяє судам працювати
ефективніше, прискорюючи строки розгляду справ. Представництво юриста-професіонала усуває проблему асиметричного знання сторони з одного боку і суду з іншого боку і дозволяє певною
мірою контролювати суд. Адже в осіб, які не є юристами за фахом,
можуть виникнути труднощі з розумінням характеру судового
розгляду при поясненні суду деталей своєї справи, що неминуче
призводить до затягування строків розгляду. Присутність адвоката
також може спонукати співробітників суду дотримуватися правил
і підвищує шанси виграти справу.
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ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ У СУДОВОМУ
ПРОЦЕСІ ПРОКУРОРА ЗА ОНОВЛЕНИМ ЦПК:
ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ
Представництво прокурором інтересів держави в суді є особливою формою участі у судовому процесі, виключність якої полягає у поєднанні елементів статусу самостійного учасника судового
процесу та особи, що здійснює дії в інтересах інших осіб, – представника. При цьому, таке представництво здійснюється на підставі та у порядку визначеному законом, воно є не лише правом,
а й обов’язком прокурора. Прокурор, здійснюючи представництво
інтересів держави в суді, реалізує свої владні повноваження, і його
участь у змагальному цивільному процесі несе загрозу порушення принципу рівності сторін та незабезпечення справедливого
розгляду справи. Прокурор має здійснювати таке представництво
лише у виключних випадках, відтак особливої актуальності набуває дослідження підстав такої участі.
Участі прокурора у судовому процесі з метою представництва
інтересів приділялась значна увага у вітчизняній науково-юридичній літературі, у тому числі, Гузе К.А., Терещук Г.А, проте особливості участі прокурора за ЦПК України в редакції від 2017 року
саме з урахуванням забезпечення справедливості судового розгляду досліджені недостатньо.
Представництво прокурором інтересів держави в суді передбачене ч. 1 ст.  1311 Конституції України, проте даною нормою встановлено, що таке представництво здійснюється у виключних випадках. Такі виключні випадки, відповідно до ч. 3 ст.  23 ЗУ «Про
прокуратуру», існують за сукупності наступних умов: (а) наявність порушення або загроза порушення інтересів держави, та
(б) нездійснення або неналежне здійснення захисту державних
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інтересів суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого
віднесені відповідні повноваження, або відсутність такого органу.
Аналогічні положення наведені й у ч. 4 ст. 56 ЦПК України.
Вбачається, законодавець прагнув, щоб захист державних
інтересів здійснювали перш за все ті органи державної влади або
місцевого самоврядування, сфера діяльності яких охоплює відповідні інтереси. З одного боку, це сприятиме більш ефективному використанню ресурсів держави, оскільки відповідний суб’єкт владних повноважень буде більш обізнаний з обставинами конкретної
справи, а з іншого боку, така особа набуватиме статус позивача чи
відповідача та буде користуватись відповідними цивільно-процесуальними правами, тобто її права та можливості будуть рівними
з правами та можливостями іншої сторони.
Коли ж участь у розгляді справи приймає прокурор з метою
захисту інтересів держави, то спір вже не ведеться між двома особами – учасниками приватноправових відносин, хай навіть одна із
цих осіб є суб’єктом владних повноважень, але реалізує свої права як особа приватного права. Вступ прокурора у справу свідчить
про наявність державного інтересу у предметі спору, внаслідок
чого приватноправовий спір набуває деяких елементів публічного
характеру.
Слід відзначити, що прокурор користується цивільно-процесуальними правами, об’єм яких співрозмірний з об’ємом прав інших учасників, фактично він збігається з об’ємом прав особи, в
інтересах якої прокурор здійснює процесуальні дії. Разом з тим,
неможливо не враховувати ту роль, яку прокуратура відіграє у суспільстві, що вона є правоохоронним органом, функцією якого, поміж іншого, є підтримання державного обвинувачення у суді.
Європейський суд з прав людини неодноразово відзначав, що
втручання прокурора у розгляд цивільної справи може свідчити
про втручання у принцип рівності сторін, сама участь прокурора
на боці однієї зі сторін може викликати відчуття нерівності в іншої сторони [1]. Підтримка ж прокурором правової позиції суб’єк135

та владних повноважень підриває засади справедливості судового
розгляду [2].
За таких обставин, для представництва прокурором інтересів
держави у порядку цивільного судочинства, необхідно не лише законодавче закріплення такої можливості, а й реальна необхідність
участі прокурора у конкретній справі, що переважає навіть над ризиком порушення принципу рівності сторін.
Звернення прокурора до суду є крайнім засобом захисту державних інтересів та відбувається у випадках, коли відповідний
суб’єкт владних повноважень не здійснює належним чином свої
функції щодо їх захисту. Лише у такому разі прокурор може самостійно звернутись до суду, інакше прокурор не повинен підміняти
собою суб’єкта владних повноважень.
Виходячи із подібних міркувань, Верховний Суд у своїй ухвалі від 31 січня 2019 року у справі № 727/3674/18 дійшов висновку, що
оскільки строк звернення до суду суб’єкта владних повноважень
із позовом про захист державних інтересів не сплинув, то суб’єкт
владних повноважень не позбавлений можливості самостійно
звернутись до суду із відповідним позовом. Отже, не доведено, що
захист державних інтересів здійснюється неналежним чином, і у
прокурора відсутнє право на звернення до суду за захистом таких
інтересів [3].
У зв’язку з цим, слід відзначити, що Верховний Суд, вирішую
чи питання про перебіг строку позовної давності при зверненні
прокурора до суду за захистом державних інтересів, неодноразово
відзначав, що перебіг строку позовної давності на такі вимоги прокурора збігається з перебігом строку позовної давності на звернення відповідного суб’єкта владних повноважень [4]. Інакше кажучи,
строк позовної давності на звернення до суду суб’єкта владних повноважень спливає одночасно зі строком позовної давності на звернення до суду прокурора за захистом такого державного інтересу.
Застосовуючи вищенаведені правові позиції судів одночасно,
видається, що прокурор фактично унеможливлений звернутись до
суду за захистом державного інтересу, оскільки до спливу строку
136

позовної давності право на звернення до суду у нього не виникає, а
після спливу – вже відсутнє, відповідне повноваження прокурора
стає ефемерним.
На нашу думку, про неналежне здійснення суб’єктом владних
повноважень захисту державних інтересів може свідчити незвернення до суду із відповідним позовом протягом розумного строку,
а не протягом усього строку позовної давності. У такому випадку,
з одного боку право прокурора на звернення до суду за захистом
державних інтересів залишається реальним, а з іншого – прокурор
зобов’язаний буде довести нездійснення або неналежне здійснення
захисту державних інтересів суб’єктом владних повноважень, доказом чого може бути, наприклад, притягнення посадових осіб до
відповідальності за бездіяльність.
Особливим випадком є відсутність суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого належить захист відповідного державного інтересу – у такому разі прокурор повинен не лише обґрунтувати, що відсутній такий орган, але й надати відповідні докази
того, що ним були вчинені всі необхідні дії для того, щоб встановити такий орган [5].
Відтак, на нашу думку, саме по собі виконання умов встановлених ч. 3 ст.  23 ЗУ «Про прокуратуру» не може бути достатньою
правовою підставою для звернення до суду прокурора за захистом
державних інтересів. Вбачається, що для такого звернення необхідна наявність дійсно виключних обставин, які полягають у неможливості держави захисти свої інтереси будь-яким іншим чином.
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У ПЕВНИХ
ВИДАХ ЦИВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Основним Законом України передбачено, що права і свободи
людини і громадянина захищаються судом, правосуддя в Україні
здійснюється виключно судами, а отже, юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір, у передбачених законом
випадках суди розглядають також інші справи.
Цивільне процесуальне представництво – це правовідносини, які виникають на основі норм права і учасники яких є носіями
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, відповідно до яких
одна особа – представник виконує на підставі повноваження, наданого йому законом, статутом, положенням, договором, процесуальні дії в цивільному судочинстві направлені на захист порушеного,
невизнаного або оспорюваного права, свобод чи інтересів фізичної
особи, прав та інтересів юридичних осіб та інтересів держави.
Відповідно до оновленого цивільного процесуального законодавства, а саме положень статті 58 ЦПК України, стороні, третій особі, а також особі, якій законом надано право звертатися до
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суду в інтересах іншої особи, надане право брати участь і вести
свої справи у судовому процесі особисто (самопредставництво) та
(або) через своїх представників. При цьому, зазначено і те, що особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі
представника. У свою чергу, юридична особа бере участь у справі
через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення
(самопредставництво юридичної особи), або через представника.
Що стосується держави чи територіальної громади, то вони беруть
участь у справі через відповідний орган державної влади, орган
місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або представник.
Згідно із чинним цивільним процесуальним законодавством
представником у суді може бути адвокат або законний представник. Зупиняючись на цьому, необхідно наголосити, про зміну
конституційного регулювання функціонування інституту адвокатури, а саме Законом України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)», який набув чинності 30.09.2016 року,
була передбачена новела (стаття 131-2 Конституції України), в якій
зазначається, що для надання професійної правничої допомоги в
Україні діє адвокатура та відповідно «виключно адвокат здійснює
представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення». Разом із тим перехідними положеннями конституційних змін передбачається поетапний алгоритм введення
виключного представництва в суді як для адвокатів, так і для прокурорів залежно від рівня інстанції: з 1 січня 2017 року у Верховному Суді та судах касаційної інстанції; з 1 січня 2018 року – у судах
апеляційної інстанції; з 1 січня 2019 року – у судах першої інстанції. Представництво органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами
має здійснюватися з 1 січня 2020 року.
При цьому робиться акцент, що законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів,
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у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх
або неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом недієздатними або
дієздатність яких обмежена. Отже, відповідно до ч. 2 ст. 60 ЦПК
України договірним представником, окрім адвоката, може бути і
будь-яка особа, але за умови дотримання певних вимог: особа повинна досягнути вісімнадцяти років, мати повну цивільну процесуальну дієздатність та належним чином посвідчені повноваження
на здійснення представництва в суді. Не можуть бути представником особи, які виконують певні функції або займають певні посади, які передбачені ст. 61 ЦПК України.
У цивільному процесі України існує три відокремлені види
цивільного провадження: позовне (загальне та спрощене) провадження; наказне провадження та окреме провадження. Щодо
можливості «самопредставництва» та законного представництва,
як виду процесуального представництва, слід зазначити, що вони
допускаються у всіх трьох видах цивільного провадження та у всіх
категоріях справ. Дані види представництва обмежити не можна,
оскільки вони є одними з фундаментальних конституційних прав
особи. Стосовно ж добровільного представництва, то ЦПК України
не встановлює на перший погляд очевидних обмежень щодо представництва у видах цивільного провадження, але деякі неточності
у розумінні цього виникають. Як вже зазначалося, ст. 58 ЦПК України вказує лише на те, що сторона, третя особа та особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи може
брати участь у судовому процесі через представника. Ці учасники
справи передбачені саме для позовного провадження, при цьому,
серед осіб, які можуть мати представника, не зазначені учасники
наказного та окремого провадження, а саме заявник і боржник, а
також заявник та інші заінтересовані особи. Слід звернути увагу
також на положення ч. 4 ст. 294 ЦПК України, де зазначено, що
справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і
заінтересованих осіб. Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом
за участю представника такої особи. Із цього вбачається, що лише
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справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута за участю представника. Виходить, що всі інші справи окремого провадження розглядаються
виключно за особистої участі заявника і заінтересованих осіб, що
вбачається не зовсім коректним та правильним.
Аналізуючи розділ ІІ ЦПК України, який регламентує порядок розгляду та вирішення справ наказного провадження, а саме
положення статті 163 ЦПК України та статті 170 ЦПК України,
вбачається застосування терміну представництво, з чого випливає,
що у цивільному процесі можливе добровільне представництво у
справах наказного провадження.
Слід зауважити, що положення стосовно представництва у
цивільному процесуальному законодавстві України зазнали певних змін, які безпосередньо пов’язані зі змінами до Основного Закону України.
Чванкін Сергій Анатолійович

голова Київського районного суду м. Одеси
кандидат юридичних наук, доцент

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ
ПРЕДСТАВНИКІВ ЗА ОНОВЛЕНИМ ЦПК
Повноваження представників можуть бути підтверджені тільки зазначеними у ст. 62 ЦПК документами.
Так, для вступу до процесу представника, діючого на підставі договору доручення (договору про правову допомогу), він повинен пред’явити суду належним чином складену довіреність, що є
документом, який уповноважує представника діяти від імені того,
кого він представляє, і легітимуючим представника як такого перед судом.
Стосовно обсягу повноважень представника, які визначаються довіреністю, треба зазначити два принципи: по-перше, вона не
може розширяти межі повноважень, що має особа, яку представляють, чи встановлених законом. Наприклад, орган, якому зако141

ном надано право захищати права та інтереси інших осіб, не може
надати право укладати мирову угоду у довіреності, яка видається
його представникові, в результаті прямої заборони законодавством
такої дії; по-друге, вона може звужувати межі повноважень, визначених законом.
У разі множинності представників є можливість видачі єдиної довіреності на всіх представників або декількох довіреностей –
по одній для кожного представника з наданням права діяти незалежно один від одного (гл. 4 Порядку вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України).
При одночасній участі у процесі всі представники мають погоджувати між собою правову позицію у справі; виникнення між
ними протиріч у процесі має вважатися недопустимим. Процесуальні дії, вчинені одним із представників, в межах, наданих йому
стороною повноважень, мають розглядатись як такі, що вчиняються за згодою інших представників. Довіритель також може розподілити процесуальні права між декількома представниками, визначивши, які дії може вчиняти кожен з них. Але, як правило, кілька
представників в одному процесі потрібні для того, щоб забезпечити їх взаємозамінність.
У випадку ж неузгодженості дій представників, коли вихід з
подібної ситуації не вказаний у довіреності, суддя у відповідності
до п. 5 ч. 2 ст.  223 ЦПК може визнати обов’язковою участь відповідної сторони в судовому засіданні.
Правила видачі довіреності фізичною особою та юридичною
особою відрізняються. Довіреність фізичної особи повинна бути
посвідчена нотаріально (чи особами зазначеними у ст.  40 Закону
України «Про нотаріат»).
Новою редакцією ЦПК також спрощено посвідчення довіреності фізичної особи на ведення певної справи. Таке посвідчення
може здійснити суд щодо справи, що розглядається, задовольнивши відповідне клопотання, заявлене безпосередньо у судовому засіданні.
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Також виключенням з правила про наявність нотаріально
посвідченої довіреності фізичної особи є правило, встановлене у
абз. 3 ч. 2 ст. 62 ЦПК. Якщо особа отримує безоплатну вторинну
правничу допомогу згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу», то довіреність такої фізичної особи може бути
посвідчена посадовою особою органу (установи), який прийняв
таке рішення.
Згідно ст.   21 цього Закону надання безоплатної вторинної
правової допомоги можливе адвокатами, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та
працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
Повноваження адвоката підтверджуються дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та довіреністю відповідно до вимог процесуального законодавства (посвідченою нотаріусом чи іншими особами визначними у ст.  40 Закону
України «Про нотаріат» або посвідченою посадовою особою Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги).
Представник Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може здійснювати представництво інтересів осіб, які
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в суді у
спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту
соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних
спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність
яких обмежена, або для складання документів процесуального характеру. Його повноваження підтверджуються наказом Центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги та довіреністю
(посвідченою посадовою особою Центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги).
Також звертаємо увагу, що довіреність на ведення справ у суді
видається фізичній особі. На ім’я юридичної особи довіреність не
може видаватися.
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Згідно ч. 3 ст.  58 ЦПК юридична особа бере участь у справі
через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення.
Звернення до суду інших осіб з позовом від імені юридичної особи,
допускається тільки за наявності довіреності (ордеру).
Довіреність від імені юридичної особи має бути складена у
письмовій формі, підписана уповноваженим підписантом такої
юридичної особи відповідно до закону, установчих документів
(вона може бути, але не обов’язково, скріплена печаткою юридичної особи та роздрукована на фірмовому бланку юридичної особи).
Верховний Суд (у складі судді Касаційного адміністративного суду) розглянувши матеріали касаційної скарги Головного
управління Державної фіскальної служби у справі № 805/2856/17-а,
зазначив, що долучена до касаційної скарги ксерокопія довіреності
без підпису та відбитку печатки, засвідчена виключно підписом
особи, якій вона видана, не є довіреністю юридичної особи (п. 1 ч. 1
ст.  59 КАС), нею не зазначені повноваження особи за законом, яка
має право на її видачу (ч. 3 ст.  55, ч. 3 ст.  59 КАС), та не є копією
засвідченою у визначеному законом порядку (ч. 6 ст.  59 КАС). Допущені заявником касаційної скарги порушення унеможливлюють
прийняття її до розгляду та призводять до її повернення.
Представником юридичної особи може бути не тільки адвокат, а й інша фізична особа за умов, зазначених у ч. 2 ст.  60 ЦПК.
Такою особою може виступати працівник юридичної особи чи
будь-яка інша особа за договором доручення чи договором про
правову допомогу. Закон вимагає у цьому випадку тільки вимогу
про належним чином оформлені повноваження у представника, а
не його професійний чи інший статус.
Пункт 4 ст. 62 ЦПК передбачає, що повноваження адвоката як
представника можуть також посвідчуватись ордером. Якщо адвокат вступає в процес на підставі ордеру, то спеціальне оформлення
його повноважень не вимагається.
На відміну від попередньої редакції цієї статті, до ордеру не
потрібно додавати витяг із договору.
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Велика Палата Верховного Суду з цього приводу зазначила,
що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про наявність підстав для повернення позовної заяви ОСОБА_3 у зв’язку
з тим, що до позову не додано документів, які б підтверджували
його волевиявлення на надання повноважень адвокату ОСОБА_4
(завіреної копії або витягу із договору про надання правової допомоги), з яким погодився і Касаційний адміністративний суд.
Ордер, який видано відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», є самостійним документом, що
підтверджує повноваження адвоката. Ордер може бути оформлений лише на підставі вже укладеного договору адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (згідно ч. ч. 1, 3 ст.  26
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Таким чином, ордер засвідчує наявність укладеного між адвокатом та клієнтом договору про правову допомогу (вимоги до
ордеру див. у Положенні про ордер на надання правової допомоги
та порядку ведення реєстру ордерів, затв. рішенням Ради адвокатів
України від 17.12.2012 р. № 36).
Надання договору про правничу допомогу, його копії або витягу разом із ордером не вимагається.
При цьому, згідно п. 14 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядку ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 р. № 36 про
обмеження повноважень адвоката має бути вказано на звороті ордера, тобто якщо на звороті ордера не зазначені обмеження правомочності адвоката, встановлені договором про правову допомогу,
то представник-адвокат наділений всіма процесуальними правами
та обов’язками клієнта відповідно до ст.  64 ЦПК.
Повноваження представника-адвоката можуть також підтверджуватися довіреністю. У разі пред’явлення довіреності, адвокат
має пред’явити також свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю, що підтвердить його статус адвоката у справах, в яких
договірним представником може бути тільки адвокат.
145

На практиці виникає питання, чи має вона обов’язково містити вказівку на адвокатський статус представника. Так, Касаційний
господарський суд Верховного Суду зазначив, що «за відсутності
ордера, довіреність повинна містити інформацію, що повноваження на представництво в суді надано саме адвокату, а не громадянину» (ухвала від 18.06.2018 р. у справі № 910/15163/17).
Така позиція є спірною та може призвести до обмеження доступу до правосуддя з формальних підстав. Сам факт видачі довіреності підтверджує наявність повноважень на представництво
інтересів особи в суді у конкретної фізичної особи
Велика Палата Верховного Суду при розгляді справи
№ П/9901/736/18 сформувала правову позицію щодо підтвердження повноважень адвоката на представництво довірителя в суді та
зазначила, що ордер є самостійним документом, що підтверджує
повноваження адвоката. Надання договору про правничу допомогу, його копії або витягу разом із ордером чинна редакція КАС не
вимагає.
Документи про повноваження представників або копії з них,
посвідчені суддею (чи засвідчені у визначеному законом порядку, наприклад, нотаріально) приєднуються до матеріалів справи. Згідно із позицією Верховного Суду від 17.01.2019 р. у справі
№ 809/1092/18 копії документів, засвідчені адвокатом, визнаються
належним чином засвідченими. Оскільки представник позивача
веде судову справу від імені банківської установи, він, як адвокат, має професійне право посвідчувати копії документів у справах, зокрема і копії довіреності. Законом не передбачено іншого
обов’язкового способу посвідчення копій документів, виданих
юридичною особою (ця правова позиція має актуальність і для
цивільного процесу).
Вступ до судового процесу законного представника підтверджується свідоцтвом про народження дитини або рішенням про
призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна. Згідно ст.  63 ЦК опікуна або піклувальника призначає
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орган опіки та піклування, крім випадків встановлення опіки та
піклування судом згідно ст.  60 ЦК.
За наявності відповідним чином оформлених повноважень на
ведення справи в суді представник допускається до процесу і здобуває право на здійснення всіх тих процесуальних дій, що вправі
здійснювати сама особа, яку представляють у суді (за відсутність
застережень про інше).
Голубцова Олена Олександрівна

старший викладач кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»

ОСНОВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НІМЕЧЧИНИ
У Німеччині розрізняють законне представництво і договірне. Законне представництво в цивільному процесі Німеччини
здійснюється законними представниками (представництво недієздатних осіб). А представництво по домовленості здійснюється адвокатами. У виняткових випадках в деяких категоріях цивільних
справ в нижчих ланках судової системи (дільничних судах) можливо представництво будь-якою дієздатною особою.
Адвокат в цивільному процесі Німеччини є незалежним
суб’єктом і здійснює вільну професійну діяльність. Він є незалежним радником і представником інтересів сторін у всіх правових
справах. Процесуальне становище адвоката регулюється деякими
нормами ЦПК ФРН (Zivilprozessordnung) і Федеральним становищем «Про адвокатуру» (Bundesrechtanwaltortnung) 1959р.
У країнах континентального (писаного) права в більшості випадків встановлена «монополія» адвокатської діяльності (наприк
лад, Франція і Німеччина). Під «монополією» адвокатської діяльності потрібно розуміти монопольне право адвоката представляти
інтереси сторін у цивільному судочинстві. У Німеччині існує абсолютна «монополія» на судове представництво, яка поширюється
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на всі види судочинства. Дана «монополія» існує у всіх судах крім
нижчих ланок судової системи (у Франції трибунали малого процесу, в Німеччині – дільничні суди).
Обов’язково участь адвокатів в ландгеріхтах з ціною позову
вище 5000 євро і в амстгеріхтах (дільничні суди – нижча ланка) з
особливо важливих справ із сімейних правовідносин.
Можливість самостійного представлення інтересів в процесі
дана сторонам в дільничних судах (Amstgericht), які є нижчою ланкою судової системи в Німеччині, судах з трудових справ, що розглядає спори між працівником і роботодавцем, в сімейних судах,
утворених при дільничних судах, і тощо.
Крім самостійного ведення справи в зазначених судах сторони можуть доручити представлення своїх інтересів будь-якій
особі, що володіє процесуальною дієздатністю. В судах з трудових
справ права сторін можуть відстоювати також представники профспілкових організацій, якщо сторона входить до складу членів даної організації.
Право на юридичну допомогу є основоположним принципом
цивільного процесуального права. Тому в Німеччині в разі відсутності можливості оплатити послуги адвоката представник (адвокат) призначається рішенням суду.
Суд, який розглядає справу, призначає своєю ухвалою за клопотанням сторони адвоката для забезпечення його прав, якщо така
сторона не запропонувала адвоката, згідного його представляти. В
такому випадку вимоги і захист права не подаються не сумлінними або безперспективними. На ухвалу про відмову в призначенні
адвоката може бути подана скарга.
Адвокатом може бути особа, яка має юридичну університетську освіту, який здав другий державний іспит після проходження дворічної практики (Refendariat), який подав заявку за місцем
діяльності, який уклав договір про страхування і приніс присягу.
У випадках, де не обов’язково представництво адвокатом,
сторони самі можуть вести справу. Також інтереси сторони мо148

жуть представляти співробітники юридичних осіб; співробітники
органів, які здійснюють публічні функції, уповноважені споживчих спілок; повнолітні члени сім’ї, один із співучасників (якщо їх
представництво не пов’язане з оплатній діяльністю) і тощо.
Суд може відхилити участь уповноважених осіб, якщо вони
не відповідають вимогам закону, своєю ухвалою, яке не підлягає
оскарженню. Суд також може відхилити участь уповноважених
осіб, якщо вони не в змозі відповідним чином представляти обставини справи.
Суддя не може бути представником в суді, до складу якого він
входить. Адвокат може представляти сам себе.
Сторону можуть представляти кілька уповноважених осіб.
Договірне представництво здійснюється на підставі довіреності.
Представник має повний обсяг цивільних процесуальних
прав і обов’язків. Довіреність також можна видати на вчинення окремих процесуальних дій.
Процесуальні дії, вчинені представником, зобов’язують сторону також, як якщо б вона зробила їх сама. Вина уповноваженої
особи рівнозначна вини сторони, інтереси якої представляються.
У сторони є можливість негайного спростування або оспорювання
процесуальних дій представника.
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старший викладач кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПОНЯТТЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА СТОРІН
У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Актуальність. Конституцією України не лише визначене
широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх
реалізації. Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Найбільш повному
здійсненню права особи на судовий захист значною мірою сприяє юридична допомога, у тому числі і у формі представництва.
Інституи процесуального представництва у виконавчому процесі
є недостатньо розробленим та потребує додаткової уваги. Через
відсутність законодавчого визначеного поняття процесуального
представництва у виконавчому процесі є дискусійним, визначенню також підлягають такі аспекти процесуального представництва у виконавчому процесі, як зміст, ознаки та види процесуального представництва тощо.
Метою написання тез є розкриття поняття представництва у
виконавчому провадженні, визначення його змісту, ознак та видів
процесуального представництва на основі аналізу норм чинного
законодавства.
Дослідженню питань визначення поняття процесуального
представництва при виконанні судових рішень приділяли увагу
такі науковці-правники: А.А. Єрошенко, Я.П. Зейкан, С.Я. Фурса,
С.В. Шербак та інші.
Процесуальне представництво у виконавчому процесі – це
правовідносини, з огляду на які одна особа сприяє реалізації прав,
свобод та інтересів іншої особи при примусовому виконанні рішень судів та інших юрисдикційних органів та здійснює від її імені та в її інтересах процесуальні дії в межах наданих повноважень.
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Аналіз змісту процесуального представництва дає можливість окреслити такі ознаки процесуального представництва у виконавчому процесі:
1) метою процесуального представництва у виконавчому процесі є сприяння реалізації права стягувача на примусове виконання виконавчого документа або здійснення від імені боржника його
процесуальних повноважень;
2) особиста участь фізичної особи у виконавчому процесі не
позбавляє її права мати представника, тобто представник у виконавчому процесі може як повністю заміняти собою сторону виконавчого провадження, так і брати участь разом з нею;
3) представники сторін мають функціональну (процесуальну)
заінтересованість у результатах виконання, тобто вони заінтересовані у здійсненні захисту прав та інтересів стягувача або боржника;
4) представник може діяти лише в межах наданих йому повноважень, оформлених належним чином;
5) правові наслідки процесуальних дій представника поширюються на особу, яку він представляє.
Сторони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому процесі самостійно або через представників. Разом з тим
положення ч. 1 ст. 16 Закону України «Про виконавче провадження» містить обмеження можливостей використання представниц
тва фізичної особи у виконавчому провадженні, якщо за виконавчим документом боржник зобов’язаний вчинити певні дії особисто
(наприклад, принести вибачення стягувачеві). У таких випадках
боржник – фізична особа зобов’язаний особисто вчинити виконавчі дії з метою реалізації вимог виконавчого документа.
Представник має самостійний процесуальний статус, згідно
з яким наділяється комплексом процесуальних прав та обов’язків.
Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійс
нюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які
діють у межах повноважень, наданих їм законом або через представників юридичної особи (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про вико151

навче провадження»). Виходячи з цього, необхідно відокремлювати участь у виконавчому процесі самої юридичної особи від участі
представників юридичної особи. При цьому участь у виконавчому
провадженні керівника, посадової особи або органів управління
юридичної особи означатиме участь у виконавчому процесі самої
юридичної особи, адже за правилами ст. 92 ЦК України юридична
особа набуває цивільних прав та обов’язків та здійснює їх через
свої органи. З огляду на те, що юридична особа та орган юридичної
особи представляють собою єдиний суб’єкт права, органи управління юридичної особи не є її процесуальними представниками у
виконавчому процесі.
Процесуальні дії керівників або посадових осіб юридичної
особи необхідно розцінювати у виконавчому провадженні як дії
самої юридичної особи, а не її представника, що дозволяє їм діяти
в процесі без спеціального оформлення повноважень на підставі
документів, що посвідчують їх службове становище (службове посвідчення, наказ про призначення на посаду тощо).Представляти
юридичних осіб у виконавчому процесі можуть юрисконсульти,
інші працівники юридичних осіб, а у разі необхідності надання
юридичній особі кваліфікованої юридичної допомоги – адвокати
або інші фахівці в галузі права.
Державу представляють відповідні органи державної влади
в межах їх компетенції через свого представника. Відповідно до
ст. 170 ЦК України держава набуває і здійснює цивільні права та
обов’язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Органи державної влади, як правило, мають статус юридичної особи, тому питання щодо представництва
держави у виконавчому процесі має вирішуватися за загальними
правилами представництва юридичних осіб, враховуючи здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності відповідного органу.
За загальним правилом, представником у виконавчому процесі може бути адвокат або будь-яка інша особа, яка досягла повноліття, має процесуальну дієздатність, належно посвідчені повноваження на здійснення представництва у виконавчому процесі.
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Одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої
сторони (стягувача та боржника).
Ст. 17 Закону України про виконавче провадження визначає осіб, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні:
1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
2) судді, слідчі, прокурори, працівники підрозділів, які провадять оперативно-розшукову діяльність, експерти, спеціалісти,
перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють як учасники цього виконавчого провадження, виконавці та помічники приватних виконавців, крім випадків, коли
вони діють як законні представники або уповноважені особи відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження;
3) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво.
Залежно від підстав виникнення у виконавчому процесі необхідно розрізняти законне та добровільне (договірне) представництво.
Законне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта на підставі таких фактів, як походження дітей від батьків, усиновлення, встановлення опіки або
піклування тощо. Законні представники захищають права та інтереси у виконавчому процесі таких осіб:
– малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти
років – їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники
чи інші особи, визначені законом (патронажні вихователі,
орган опіки та піклування):
– фізичних осіб, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними – їх опікуни або піклувальники;
– фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми – опікун (управитель) їх майна;
– спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою,
якщо спадщина ще ніким не прийнята – виконавець за153

повіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони
спадкового майна.
Добровільне (договірне) представництво виникає на підставі
волевиявлення представника та особи, яку він представляє за договором доручення, договором про надання правової допомоги (адвокат, будь-який громадянин),трудового договору (юрисконсульт
або будь- який працівник юридичної особи). Найбільш поширеним
видом добровільного представництва є представництво, що здійснюється адвокатами та іншими фахівцями в галузі права.
Можна виділити дві форми участі адвоката у виконавчому
процесі: як продовження процесуального представництвау цивільному (адміністративному, господарському) процесі, де адвокат
здійснював представництво інтересів позивача або відповідача
(третьої особи); як безпосередня участь адвоката лише в процесі
вчинення виконавчих дій у державній виконавчій службі.
Повноваження представників за своїм змістом ділять на загальні та спеціальні.
Загальні повноваження – це такі юридичні дії, які представник
може вчиняти незалежно від того, чи зазначені вони у довіреності.
Представникисторін виконавчого процесу право мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити
з них виписки, знімати копії, заявляти відводи, подавати додаткові
матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої
доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження та інші повноваження.
Спеціальні повноваження – повноваження, які представник
здійснювати лише при обумовленні їх у довіреності. До числа спеціальних повноважень можна віднести: право на пред’явлення виконавчого документа до виконання, подання заяви про повернення
без виконання виконавчого документа, оскарження дій державного
виконавця та інших посадових осіб органів ДВС, отримання присудженого майна чи стягнутих сум. Необхідно також віднести до
спеціальних повноважень представника право на укладення миро154

вої угоди у виконавчому процесі, що є одним із розпорядчих прав
та безпосередньо впливає на завершення виконавчого процесу.
Повноваження представників відповідно до законодавства
підтверджуються ордером, дорученням органу чи установи, що
уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги,а повноваження
представника юридичної особи у виконавчому провадженні можуть бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до закону. Проте відсутні положення щодо документів, що
посвідчують повноваження законних представників.
Підводячи підсумки, слід констатувати, що представництво
у виконавчому провадженні можна розглядати як самостійний
інститут виконавчого процесу, що має власну мету, суб’єктивний
склад. Також представництво характеризується окремим видом
правовідносин, що виникають між представником та особою,
представництво інтересів якої здійснюється, а також спеціальними підставами виникнення цих правовідносин. Сучасні тенденції
визначення поняття цивільно- процесуального представництва виділяють його через правовідношення, га підставі якого одна особа
здійснює в межах наданих йому повноважень процесуальні дії від
імені та в інтересах іншої особи або через процесуальну діяльність
представника, як сукупність процесуальних дій вчинених від імені
іншої особи, або як спосіб захисту інтересів інших осіб, шляхом
надання правової допомоги.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА В УМОВАХ
АНОНІМНОСТІ ТА ЗНЕОСОБЛЕННЯ У СПРАВАХ ПРО
ПОШИРЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В період розвитку інформаційних технологій процес пошуку, збору, поширення та обміну інформацією надзвичайно полегшився. Проте, разом з позитивними наслідками такого розвитку,
оперування інформацією несе ряд негативних ознак, які зумовлені
різноманітними чинниками. Віртуалізація фізичних осіб, як процес часткового заміщення їхніх реальних образів, в тому числі за
допомогою використання Інтернет мережі віртуальними образами, сприяє знеособленню та відчуттю безкарності власних дій.
Звісно, такі явища як втрата відчуття реальності під час поглиблення у віртуальне середовище і як наслідок відчуття безкарності
власних дій, пояснює збільшення випадків висловлення власної
думки в належній формі та у брутальній, поширення недостовірної інформації в Мережі, у порівнянні з кількістю таких дій у «реальному» житті.
Існування можливості учасників інтернет-відносин здійснювати свої права анонімно, під чужим або вигаданим іменем, в подальшому сприяє складнощам визначення належного відповідача
у справах про поширення недостовірної інформації. Положення
Цивільного кодексу України передбачають у тому числі право особи, немайнові права якої було порушено, на відповідь та на спростування недостовірної інформації. Також п.4 ст. 277 ЦК України
забезпечується право особи, про яку поширено недостовірну інформацію, звернутися до суду із заявою про встановлення факту
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недостовірності інформації та її спростування, у випадку, якщо
особа, яка поширила таку інформацію невідома [1].
Зрозуміло, належним відповідачем у справах про поширення
недостовірної інформації, наприклад в Інтернеті, є її автор, проте особливості даної категорії справ, у тому числі, пояснюються
складністю встановлення автора оспорюваної інформації, оскільки
всі інтернет-платформи можуть містити анонімну інформацію або
інформацію, розміщену під іменем особи, яка її не публікувала.
Згідно з п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду № 1 від
27.02.2009 р. «Про судову практику у справах про гідності та честі
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної
особи», якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта –
вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому
розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він
створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації[2]. Звісно, з положень даного пункту здається,
що питання визначення належного відповідача вирішено, проте
судова практика доводить зовсім інше: складність з реальним захистом порушеного немайнового права коли власником веб-сайту
є іноземна компанія; складність встановлення суб’єкта, який здійснює хостинг веб-сайту: власник веб-сайту як ресурсу або власник
назви сайту.
Необхідність в інформаційних ресурсах, які розміщено в
Інтернеті, а також використання комунікативних потреб осіб в
окремих випадках сприяють деперсоніфікації учасників інтернет-відносин, в тому числі навмисним розміщення анонімної недостовірної інформації. Варто зазначити, що вирішення питання
неможливості користування Інтернетом в статусі анонімного
суб’єкта, надасть відповідь на безліч запитань, в тому числі на питання визначення належного відповідача у справах про поширення
недостовірної інформації.
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Звертаючись до законодавства зарубіжних країн, наприклад
Австрії, варто зазначити, що з 2020 року в країні всі користувачі
інтернет-платформ будуть зобов’язані вказувати свої справжні імена, що в свою чергу сприятиме швидкісному визначенню автора
розміщуваної в Мережі інформації[3]. Вважаємо за доцільне запозичити дану норму в законодавство України. Звісно, складнощі із
застосування даного правила можуть виникнути ще до етапу реєстрації справжніх імен користувачів Інтернету за номером мобільного телефону, оскільки в Україні відсутня обов’язковість прив’язування номеру мобільного телефону до особистих даних. Саме
тому вважаємо за необхідне встановити обов’язковість прив’язування номеру мобільного телефону до особистих даних особи, що
надалі полегшить процес такої реєстрації користувачів, а також
встановити відповідальність операторів за порушення вимог реєстрації користувача їхньої мобільної мережі.
В Україні реєстрація сім-картки за персональними даними поки що здійснюється добровільно. Проте поширення послуг
Mobil ID, запровадження системи електронного суду, реформування процедури подання електронних доказів свідчать про позитивні
тенденції розвитку електронних відносин, зокрема у цивільному
судочинстві України. Необхідність законодавчого встановлення обов’язку прив’язування сім-картки до персональних даних, а
також зазначення справжнього імені під час реєстрації на інтернет-платформі, вирішить не лише ряд морально-етичних проблем
належного використання Мережі, покращить систему визначення
правопорушника, що в свою чергу викличе розуміння ймовірності
настання «реальних» наслідків за вчинення протиправних дій у
«віртуальному» середовищі, в тому числі за порушення особистого немайнового права особи шляхом поширення про неї недостовірної інформації.
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ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НОТАРІУСА ЯК ОБ’ЄКТ
СУДОВОГО КОНТРОЛЮ
Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону та захист прав і
законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення
нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на надання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам, отже, повинна розглядатись як діяльність публічно-правового характеру. Держава наділяє нотаріусів
певними повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій і при
цьому залишає за собою право контролю за відповідністю діяльності нотаріату встановленим нею правилам. [1]
Вибір цієї теми зумовлений насамперед необхідністю різностороннього вивчення адміністративного та судового контролю,
через те що саме питання контролю недостатньо урегульоване
чинним законодавством України.
Судовий контроль є формою державного регулювання нотаріальної діяльності. Він відрізняється за суб’єктами здійснення,
предметом контролю та формами здійснення. Предметом судового
контролю є законність нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси (у
159

тому числі і вчинення виконавчого напису), у той час як предметом
адміністративного контролю є організація нотаріальної діяльності. Судовий контроль здійснюють судові органи шляхом розгляду
цивільних справ, пов’язаних з нотаріальними правовідносинами.
Судовий контроль не може бути плановим, оскільки, виходячи з
принципу диспозитивності, розгляд справи у суді завжди здійснюється лише за зверненням зацікавленої особи.
У свою чергу принциповим для нотаріальної діяльності є контроль суду за законністю вчинення виконавчих написів, оскільки тільки суд має право своїм рішенням визнавати незаконним:
нотаріальні дії, відмову у вчиненні нотаріальної дії, нотаріально
засвідчену угоду тощо. Безперечно, тільки суд має право визнати
обов’язок нотаріуса відшкодувати завдану його незаконними діями шкоду.
Стаття 50 Закону України «Про нотаріат» передбачає можливість оскарження в судовому порядку нотаріальної дії або відмови
у її вчиненні, нотаріального акта. [2] Закон ділить об’єкти судового
оскарження в межах нотаріального процесу на три групи:
– нотаріальні дії;
– відмова у вчиненні нотаріальних дій;
– нотаріальні акти.[3]
7 лютого 2014 року на засіданні Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
було обговорено та взято до відома інформацію про узагальнення
судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій
або відмову в їх вчиненні.
Можливість оскарження нотаріальних дій або відмови у їх
вчиненні забезпечує законність нотаріального провадження і захист прав та інтересів учасників нотаріального процесу. Судовий
контроль за діяльністю нотаріусів має забезпечити виправлення нотаріальних помилок, тлумачення чинного законодавства та
сприяти дотриманню законності у сфері цивільних правовідносин,
що виникають із вчинення нотаріальних дій [2].
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Встановлення ефективного судового забезпечення охорони й
захисту прав і інтересів громадян є одним з пріоритетних завдань
розвитку і побудови громадянського суспільства в Україні. Удосконалення судового контролю за нотаріальною діяльністю, а саме
судовий розгляд справ про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів, сприятиме розвитку міжнародних відносин
та співпраці України з іншими державами у цій сфері.
Україна, рухаючись в напрямку інтеграції до світового та європейського співтовариства, має привести законодавство до рівня
світових стандартів. Процеси реформування чинного законодавства суттєво позначаються на організаційних формах та правових
засадах функціонування ряду державних інституцій. Важливе місце серед державних інституцій займає саме нотаріат, який в сучасних умовах перетворився з мало важливої інституції на впливовий
інститут держави.
Таким чином, розглядаючи судовий контроль за законністю
вчинення виконавчих написів в Україні можна дійти висновку, що
при реформуванні органів нотаріату в Україні має бути використаний позитивний світовий досвід діяльності нотаріату. Реформування чинного законодавства ,яке регулює судовий розгляд справ
про оскарження нотаріальних дій, нотаріальних актів та відмови у
їх вчиненні, повинно бути комплексним і відповідати вимогам та
принципам латинського нотаріату.
Список використаних джерел:
1. Баранкова В.В. Проблеми адміністративного контролю за
нотаріальною діяльністю [Текст] / В.В. Баранкова // Мала енцик
лопедія нотаріуса. – 2005. – № 5. – С. 13-15.
2. Про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних
дій або відмову в їх вчиненні [Текст]: Узагальнення Вищого спеціа
лізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 07 лютого 2014 р. // Вісник Верховного Суду України. –
2014. – № 2. – С. 78.
1. Про нотаріат [Текст]: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII //
Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

161

Єпанчінцев Олексій Сергійович

аспірант кафедри правосуддя юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА У СПРОЩЕНОМУ
ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
У цивільному процесі з метою здійснення своїх суб’єктивних
прав і виконання процесуальних обов’язків фізичні та юридичні
особи самостійно вступають у цивільні процесуальні правовідносини з метою здійснення необхідних процесуальних дій, адже
Конституцією України кожному гарантується захист прав і свобод
людини і громадянина судом [1] У судовій практиці досить часто
виникають ситуації коли самостійно діяти в процесі сторони не
можуть, тому інститут представництва сьогодні є важливою та
необхідною складовою цивільного процесуального законодавства,
оскільки за допомогою цього інституту регулюються правовідносини щодо судового представництва однією особою інших осіб під
час здійснення правосуддя.
Комплексного дослідження інституту цивільного процесуального представництва у спрощеному позовному провадженні
ще не здійснювалося, оскільки сам інститут спрощеного позовного
провадження запроваджений тільки з жовтня 2017 року, після внесених змін і доповнень до ЦПК України від 18.03.2004 р.[2] Тож, для
того, щоб виокремити особливості дії цивільного процесуального
представництва у спрощеному позовному провадженні необхідно
дослідити правову природу та зміст цього інституту у цивільному
судочинстві в цілому.
М.Й Штефан свого часу зазначав, що представництво у цивільному процесі це процесуальна діяльність особи (представника, повіреного), спрямована на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів іншої особи, яка бере участь у справі,
державних і громадських інтересів, а також сприяння судові у
всебічному, повному і об’єктивному з’ясуванні обставин справи,
у постановленні законного і обґрунтованого рішення [3, с.101]. Як
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форму надання правової допомоги однією особою (представником)
іншій особі (особі, яку представляють) розглядає представництво
у цивільному процесі С. В. Васильєв [4, с. 85].
С. С. Бичкова, досліджуючи питання цивільного процесуального правового статусу представників вказувала на доречність
визначення цивільного процесуального представництва через правовідносини, оскільки, з її точки зору це допомагає акцентувати
увагу на всіх трьох елементах зазначеної правової категорії: суб’єктах, тих правах і обов’язках, які виникають у межах цивільних
процесуальних правовідносин між представником і судом, судом
і особою, представництво інтересів якої здійснюється, а також на
об’єктах таких правовідносин [5, с.312]. Далі науковець зауважує,
що розглядаючи цивільне процесуальне представництво як правовідносини, наголошується на юридичній формі, відповідного
процесуального інституту, а якщо вбачати у представництві акт
здійснення у суді певних процесуальних дій, – на його змісті. Ми
підтримуємо С. С. Бичкову у тому, що розглядати визначення цивільного процесуального представництва через діяльність є більш
вузьким підходом, оскільки розкривається тільки один з елементів правовідносин – зміст, тобто права і обов’язки суб’єктів. Тож
сутність цивільного процесуального представництва полягає у
тому, що його слід розглядати як інститут цивільного процесуального права, тобто як сукупність цивільних процесуальних норм,
що регулюють відносини між судом і представником, між судом
і особою, інтереси якої представляють у цивільному судочинстві.
Це особливо яскраво проявляється саме у спрощеному позовному
провадженні. Якщо розглядати представництво виключно як форму процесуальної діяльності, то поза увагою залишається суб’єктний склад, тобто коло осіб, які можуть виконувати функцію представництва у спрощеному позовному провадженні. Саме тому, ми
ще раз акцентуємо увагу на тому, що представництво у спрощеному позовному провадженні є складовою інституту цивільного
процесуального представництва.
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Виходячи із загального розуміння сутності дії інституту
представництва у цивільному судочинстві можемо зробити наступні висновки щодо особливостей його дії у спрощеному позовному провадженні. А саме:
1) як і у всіх видах проваджень представник у спрощеному позовному провадженні діє від імені та в інтересах особи, яку представляє (ст. 58 ЦПК України);
2) своїми діями представник у спрощеному позовному провадженні створює право і обов’язки, які є обов’язковими для виконання особами яких він представляє;
3) у спрощеному позовному провадженні, так само, не може
бути конфлікту інтересів між правовою позицією представника і
особи, яку він представляє;
4) представник в цьому провадженні діє в обсязі повноважень,
наданих особою, яку він представляє;
5) у спрощеному провадженні представник може здійснювати
представництво: а) сторони, третьої особи, а також осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи; б)
юридичних осіб; в) держави; г) територіальних громад, д) органів
місцевого самоврядування; ж) законних представників;
6) представником у спрощеному позовному провадженні
може бути: а) адвокат; б) законний представник; в) особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність,
за винятком осіб, визначених у ст. 61 ЦПК України; г) посадові особи органів або інших осіб, яким законом надано право звертатися
до суду в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які
визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.
Так само, як і в інших видах провадження не допускається
представництва однією й тією особою одночасно декількох позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній
стороні, за умови наявності конфлікту інтересів між ними з дотриманням підстав обмеження неможливості виконання функції представництва для осіб, визначених у ст. 61 ЦПК України.
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КОНЦЕПЦІЯ «SUCCESS FEE» В МЕЖАХ
ПРОБЛЕМАТИКИ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА
ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ: СУДОВА ПРАКТИКА
За приписами ст. 59 Конституції України та ст. 15 Цивільного
процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) кожна особа має право на правову допомогу.
Відповідно до положень ст. 135 ЦПК України до витрат, пов’язаних з розглядом справи відносяться витрати на професійну правничу допомогу. Згідно з положеннями ст. ст. 137 та 141 ЦПК України витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть
сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок
держави. У разі задоволення позову, інші судові витрати, окрім витрат на сплату судового збору покладаються на відповідача.
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Для підтвердження розміру витрат на правову допомогу з метою розподілу судових витрат учасник спору повинен надати до
суду докази, які містять детальний опис робіт (наданих послуг) адвокатом, зокрема договір про надання правової допомоги [1].
За приписами ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. В той час,
зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України, законам України, інтересам держави
і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України
та правилам адвокатської етики.
Відповідно до положень ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги клієнту, а його порядок обчислення визначається безпосередньо в договорі про надання правової допомоги [2].
Отже, діюче законодавство передбачає, як можливість компенсації стороні по справі витрат на юридичні послуги, так і отримання захисником винагороди у вигляді гонорару, який добровільно встановлюється сторонами в договорі про надання правової
допомоги. Окрім цього, діюче законодавство не передбачає імперативних норм щодо форм ціноутворення вартості відповідних
юридичних послуг. Саме тому, в практиці існують декілька таких
форм, зокрема: погодинна ставка, фіксований гонорар, абонентське
обслуговування та «success fee» («гонорар успіху»). Форма «success
fee» передбачає, що сума гонорару адвоката визначається в залежності від результатів розгляду справи, в якій був залучений захисник. Таким чином, сторона зобов’язується сплатити гонорар лише
в разі прийняття судом позитивного для неї рішення. Крім цього,
термін оплати за договором може наставати з моменту фактичного
отримання особою коштів згідно з судовим рішенням (правочин з
відкладальною умова). У такому випадку, сторона має можливість
зменшити фінансове навантаження, яке виникає внаслідок захисту
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своїх прав та інтересів у судовому провадженні та, одночасно, мотивувати представника докласти максимум зусиль для отримання позитивного результату за підсумком розгляду судової справи.
Саме тому, форма «success fee» користується попитом не тільки
серед українських фахівців з права, а й запроваджена в багатьох
інших державах, зокрема в державах Європи та США.
Аналізуючи судову практику з розгляду цивільних справ вбачається, що суди не мають єдиної позиції, щодо:
а) можливості стягнення «success fee» на користь захисника
по справі в межах договірних правовідносинах між представником та стороною по справи;
б) не визначено питання щодо покладення обов’язку зі стягнення «success fee» саме з іншої сторони, яка програла
спір в порядку розподілу судових витрат відповідно до ст.
141 ЦПК України.
Так, розглядаючи спір між ОСОБА_4 (адвокат) та ОСОБА_5 про стягнення коштів за договором про надання правової
допомоги, ВСУ у своєму рішенні від 12 червня 2018 року по справі № 462/9002/14-ц зазначив, що додаткова винагорода адвокату
в разі позитивного рішення у справі, за своїм змістом і правовою
природою в розумінні ст. ст.632, 903 Цивільного кодексу України
та ст.30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не є ціною договору (платою за надані послуги), а платою
за сам результат (позитивне рішення), досягнення якого відповідно
до умов договору не ставиться в залежність від фактично наданих
послуг. Окрім цього, судове рішення, відповідно до положень ч. 1
ст. 177 ЦК України не належить до об’єктів цивільних прав, а його
ухвалення у конкретній справі не є результатом наданих адвокатами сторін послуг, а тому не може бути предметом договору у відповідності до ч. 1 ст. 638 ЦК України [3].
Не погоджуючись з цим висновком, звертаємо увагу на окрему думку по справі, яку висловив суддя Касаційного цивільного
суду у складі Верховного суду Крат В. І., в якій зазначив, що тлума167

чення п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» свідчить, що правова допомога має інтерес для клієнта
не самі по собі, а переслідує певну мету і задовольняє потребу у захисті, відновленні і задоволенні його прав. Тому немає ніяких підстав вважати, що саме по собі прийняття судом певного рішення
могло б розумітися сторонами договору про надання юридичних
послуг як предмет або результат надання послуг. У цьому випадку
судове рішення сприймається як оцінка якості послуг, успіху чи
неуспіху вжитих стороною дій і як юридичний факт, з яким сторони пов’язують за договором умови виплати винагороди за надані
юридичні послуги [4]. Вважаємо, що зазначена вище правова точка
зору є більш слушною та прогресивною в сучасних умовах здійснення адвокатською діяльності.
Стосовно можливості стягнення «success fee» зі сторони, яка
програла справу, вважаємо, що покладення цих витрат на іншу
сторону є несправедливим, оскільки сторона жодним чином не ризикує своїми коштами. У разі програшу справи вона не повинна
сплачувати ці кошти захиснику, а отже фактично не несе судові
витрати по справі. У випадку винесення позитивного судового рішення, сторона не тільки виграє спір, а й ще «заробить» ці кошти
від сторони, що програла.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТА ПРИ
ІНТЕГРУВАННІ СИСТЕМ PACER ТА CM/ECF У США
Запровадження системи електронного суду у Сполучених
Штатах Америки почалося ще на при кінці минулого століття, практично відразу, коли комп’ютери ввірвалися в Америку.
З 1987 по 1989 рік продажі ПК в країні виросли втричі, оскільки
споживачі отримали нові можливості, життя просто не могло стоя
ти на місці. Користувачі відкрили для себе нові способи обробки
даних, зв’язку, а також особисту електронну пошту.
У федеральних судах також почалася революція. Всі документи ще зберігалися на папері, і кур’єри юридичних фірм щодня
шикувалися в чергу в офісах клерків, чекаючи, коли вони вивчать
матеріали справи, але все це повинно було змінитися.
У вересні 1988 року колегія суддів судової конференція Сполучених Штатів затвердила новий спосіб розкриття інформації
для громадськості за допомогою служби, відомої як PACER (Public
Access to Court Electronic Records), – публічний доступ до електронних документів суду. Ця електронна система втілює у собі основоположний принцип американської судової системи – прозорість [1].
На даний час, PACER, відзначивши у цьому році свою
31‑шу річницю, і електронна система управління справами (Case
Management / Electronic Case Files, CM / ECF), яка була запущена
в кінці 1990-х років, разом кардинально змінили те, як федеральні
суди, а також юристи, судді та персонал, які працюють в них виконують свою роботу. Слід зазначити, що PACER було створено у
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1988 році як систему, яка була доступна лише за допомогою терміналів у бібліотеках та офісних будівлях. Починаючи з 2001 року,
PACER став доступним через мережу Інтернет.
PACER (Public Access to Court Electronic Records) дозволяє
будь-кому сплачувати відповідний збір та переглядати, ознайомлюватися, друкувати, завантажувати документи, що були подані
до федеральних судів, з моменту створення електронного запису.
Дана система дозволяє користувачам отримувати інформацію по
справам з окружних судів Сполучених Штатів, апеляційних судів
Сполучених Штатів та судів у справах про банкрутство Сполучених Штатів. Особливістю є те, що в кожному суді є власна база даних, де зберігаються документи в електронному вигляді. Головний
сервісний центр PACER отримує інформацію від окружних судів
щоночі в електронному вигляді [3].
Система CM/ECF (Case Management/Electronic Case File)
дозволяє сторонам в електронному виді подавати документи до
федерального суду. Ця система є уособленням електронного судочинства, тобто забезпечує повний цикл обігу документів у безпаперовій формі [5]. CM/ECF формує електронні файли справ – це
документи, що зберігаються в електронному форматі, а не на папері. Документи можна створюються електронним шляхом сторонами, а також працівниками суду, шляхом сканування паперових
копій. Всі документи зберігаються у форматі Portable Document
Format (PDF). Наразі йде перехід на систему нового покоління під
назвою NextGen (CM/ECF), що характеризується відносно новим
веб-інтерфейсом [3].
Слід зауважити, що до створення оновленої системи NextGen
реєстрація у PACER та CM/ECF вимагала різних облікових записів для користування системами. Сьогодні, при реєстрації нових
користувачів у CM/ECF використовується один загальний логін
та пароль для входу, але для коректної роботи слід дотримуватися
певних правил оновлення облікового запису.
Якщо говорити про гідності та переваги цих систем для адвокатів, слід виокремити: 24-годинний доступ до подачі документів,
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а також до ознайомлення з матеріалами справи з будь-якого місця;
віддалена подача документів; паралельний доступ до файлів; негайне повідомлення електронною поштою про діяльність з питань
учасників та працівників суду; легкий публічний доступ; безпечне
зберігання документів; відсутність необхідності спеціального програмного забезпечення.
Однак серед значних переваг є і певні недоліки. Уся система є
недружньою для користувача і має той же вигляд, що і у 2001 році,
але найголовніше – користування не є безкоштовним.
Електронні і паперові протоколи судових засідань, що зберігаються на майданчику суду, можна безкоштовно переглядати в
будівлі суду, проте при друкуванні з терміналу громадського доступу стягується плата в розмірі 10 центів за сторінку.
Плата за доступ до файлу через PACER становить 10 центів
за сторінку, максимальна плата – 3 долари США за документ, що
еквівалентно 30 сторінкам. За аудіо-файл доведеться сплатити
2 долари 40 центів. Плата за 1 сторінку документа в розмірі 0,10 долара США за сторінку застосовується не тільки до документів, але
і до результатів пошуку. З огляду на відсутність стандартизації
назв справ, пошуки є дорогими і такими, що розчаровують. Плата
стягується незалежно від того, чи знайде пошук те, що шукають
користувачі. Виключення становлять тільки окремі дослідники,
що працюють над певними дослідницькими проектами, призначеними для наукової роботи, які можуть запросити пільги на користування системою PACER в декількох судах [2].
Загалом, за час існування та роботи цих систем адвокати зазначають про зниження стресу в кінці робочого дня, знаючи, що
вони можуть подати документ в електронному вигляді до півночі,
не побоюючись, що двері будівлі суду закриються перед ними. В
офісах клерків робота змінилася з подачі і штампування документів до виконання контролю якості, щоб забезпечити точність і актуальність електронних записів. І кожен, від особи, яка представляє себе до судді апеляційної інстанції, може відстежувати справи
і документи у справі практично в реальному часі.
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ПАПЕРОВА КОПІЯ ЯК СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ТА ЗБИРАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
Найпоширенішим способом збирання та процесуального закріплення електронних документів як доказів є трансформація
таких доказів у паперові документи. Сутність цього способу збирання електронних документів полягає у переведенні електронної
інформації у форму, доступну для сприйняття та її дослідження
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без залучення спеціальних технічних засобів. Фактично, такий
метод залучення електронної інформації існував й до прийняття
Закону України № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 р., однак його вжиття не було передбачено цивільним процесуальним законодавством,
через що докази, подані на паперових носіях, ставились під сумнів.
Із набранням чинності Законом України № 2147-VIII від
03 жовтня 2017 р. подання електронного документа на паперових
носіях, як спосіб збирання та фіксування електронних документів, було закріплено на законодавчому рівні. Так, відповідно до ч. 3
ст. 100 ЦПК України учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом [1].
Незважаючи на те, що законодавець фактично закріпив на законодавчому рівні існуючий спосіб збирання електронної інформації, встановлення такого способу збирання доказів на рівні закону
сприятиме більш активному використанню електронних документів як окремого засобу доказування. Ані суд, ані учасники справи
не матимуть можливості заперечувати факт існування електронного документа виключно через надання до суду його паперової
форми.
Одночасно із цим, варто розрізняти існування двох однакових
за зовнішньою формою правових категорій – паперова копія елект
ронного документа та письмовий доказ. Незважаючи на те, що за
своїми ознаками паперова копія електронного документа відповідає ознакам письмового доказу, зазначені категорії не є ідентичними. Частиною 3 ст. 100 ЦПК України законодавець прямо зазначив,
що паперова копія електронного доказу не вважається письмовим
доказом. Із вищезазначеного положення можна зробити декілька
висновків. По-перше, надання електронному документу паперової
форми не змінює сутність електронного доказу, як двійкового коду,
існуючого в нематеріальній формі та створеного за допомогою технічних носіїв. По-друге, роздруківка електронного документа на
паперових носіях є лише способом процесуального оформлення
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електронної інформації з метою залучення електронних засобів
доказування до матеріалів справи.
Отже, частина 3 статті 100 ЦПК України підкреслює різну
правову природу електронних та письмових доказів, а також неможливість їх ототожнення через надання електронному документу паперової форми. Аналогічний висновок можна зробити й щодо
співвідношення електронного документа й письмового доказу в
електронній формі. Саме по собі існування документа в електронній формі не свідчить про зміну його правової природи та відношення до електронного засобу доказування. Варто зауважити, що з
моменту запровадження функціонування електронного суду, переведення письмових доказів у електронну форму, зокрема й подальше їх засвідчення електронним підписом, стане обов’язком кожного учасника справи, що ставить питання щодо правового статусу
письмових документів в електронній формі та їх співвідношення із
електронним документом [1].
Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦПК України учасники справи
мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Цією ж частиною статті
95 ЦПК України передбачено, що електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.
З огляду на це, існування певного файлу в електронній формі
ще не свідчить про те, що такий файл є електронним документом.
Як суд, так і учасники справи мають приділяти особливу увагу кожному файлу окремо, не обмежуючись сприйняттям лише
форми доказу, що є недостатнім для встановлення його правової
природи, але й шляхом дослідження інших властивостей файлу як
внутрішніх (зміст), так і зовнішніх (метадані).
Роздруківка електронного документа ще не може бути достатнім для подання такого засобу доказування до суду. Будь-яка копія
електронного документа повинна бути посвідчена учасником, який
подає копію такого документа до суду. В частині 3 ст. 100 ЦПК
України окрема увагу приділена тому, що паперова копія елект
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ронного документа має бути посвідчена у порядку, передбаченому законом. Проблема застосування цієї норми полягає у тому, що
спеціальний порядок посвідчення паперових копій електронних
документів, який був би встановлений законом, відсутній.
Відсутність встановленого законом порядку посвідченнях
таких копій може бути компенсовано шляхом застосування інших норм права за аналогією закону. Так, згідно з ч. 5 ст. 95 ЦПК
України учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом
із зазначенням дати такого засвідчення. Засвідчення паперової копії електронного документа шляхом зазначення підпису, прізвища
особи, яка подає копію документа, а також дати посвідчення має
бути достатнім для залучення такої копії до матеріалів справи.
Також в судовій практиці щодо розгляду цивільних справ
можна зустріти посилання Верховного Суду на відповідні положення Національного стандарту України Державної уніфікованої
системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів»
(ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 07 квітня 2003 року № 55) [2].
Незважаючи на те, що наказ Держспоживстандарту України
від 07 квітня 2003 року № 55 про затвердження ДСТУ 4163-2003 не
є законом в розумінні ч. 3 статті 100 ЦПК України, та не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових
актів, практика Верховного Суду, зокрема постанови від 30 травня
2018 р. по справі № 489/5328/16-ц, від 05 грудня 2018 р. по справі
№ 916/1813/16, від 23 січня 2019 р. по справі № 522/15261/15‑ц свідчить не тільки про можливість, але й необхідність використання
положень ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлювання документів» під час посвідчення копій електронних документів, однак із
врахуванням певних застережень [3].
Інша проблема посвідчення електронних документів полягає
у відсутності передбаченого законом порядку посвідчення електронних копій електронного документа, що випливає ще з більш
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складного питання щодо співвідношення оригіналу та копії елект
ронного доказу. Частиною 2 статті 100 ЦПК України передбачено, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній
копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним
до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про
електронний цифровий підпис». Законом може бути передбачено
інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.
По-перше, проблема застосування ч. 2 ст. 100 ЦПК України
полягає у тому, що порядок засвідчення електронних копій на законодавчому рівні не визначений. При цьому Закон України «Про
електронний цифровий підпис», на який міститься посилання в ч. 2
ст. 100 ЦПК України, втратив чинність, а прийнятий замість нього
Закон України «Про електронні довірчі послуги», який набрав чинності 07 листопада 2018 р., не містить окремого порядку посвідчення електронний копій електронних доказів.
По-друге, існування оригіналу та копії електронного доказу,
а також можливість їх розрізнення один від одного само по собі
не знаходить одностайного визнання в науці цивільного процесуального права. Як вже було зазначено вище, електронні докази
характеризуються відсутністю традиційного існування оригіналів та копій доказів. З огляду на те, що електронний документ не
має жорсткого зв’язку з технічним носієм, він може легко бути перенесений на інший носій без втрати або зміни юридичної сили.
Наприклад, К.Б. Лєонтьєв робить такий висновок, виходячи з аналізу основної особливості електронного документа: у таких документах відсутня жорстка прив’язка до конкретного матеріального
носія; як наслідок, один і той же електронний документ може існувати на різних носіях. Цінною в такому випадку буде лише інформація, що міститься на матеріальному носії, і тому оригіналом
вважатиметься будь-який незмінений варіант такого документа в
електронній формі [4].
Отже, відсутність чіткого розмежування оригіналу та елект
ронної копії електронного документа, як і відсутність передбаченого законом порядку посвідчення таких копії, може стати підставою
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для визнання таких доказів недопустимими, виключення їх з числа
доказів та, як наслідок, неможливість їх використання в процесі
доказування.
Наявність вищезазначених прогалин в процесуальному законодавстві звужує принцип змагальності учасників справи через
неможливість використання окремих засобів доказування для доведення перед судом певних обставин, на які вони посилаються, як
на підстави своїх вимог та заперечень.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ
ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ ПРЕДСТАВНИКОМ
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Право на звернення до суду за захистом, закріплене у ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), є
суб’єктивним цивільним процесуальним правом, реалізація якого
характеризується наявністю активних процесуальних дій учасника
судового процесу з одного боку та суду з іншого, які здійснюються
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у певній, встановленій цивільним процесуальним законодавством,
послідовності і в системі визнаються юридичним складом виникнення, зміни або припинення процесуальних правовідносин.
Одним з ключових елементів цивільних процесуальних правовідносин виступають його суб’єкти. Таким чином, визначаючи
суб’єктів права на звернення до суду за захистом можливо покласти в основу загальнотеоретичне визначення «суб’єкт права» вироблене та запропоноване Ю. М. Оборотовим, відповідно до якого
суб’єкт права це фізичні або юридичні особи, держава, соціальні
спільноти, які здатні реалізовувати безпосередньо або за допомогою представника юридичні права і обов’язки [2, с. 189]. Таким
чином, суб’єкт права на звернення до суду за захистом – фізичні,
юридичні особи та держава, які здатні реалізовувати власне суб’єктивне право на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Суб’єкт права на звернення до суду за захистом може реалізувати належне йому право безпосередньо (шляхом вчинення процесуальних дій особисто) та опосередковано (шляхом вчинення
процесуальних дій через представника або органи та осіб, яким
законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб).
Тому пропонується проводити диференціацію між такими поняттями як «самопредставництво» та «представництво».
Так, відповідно до ч. 1 ст. 58 ЦПК України самопредставництво визначається в якості можливості учасника справи брати
участь у судовому процесі особисто, а отже пов’язується із правосуб’єктністю суб’єкта права на звернення до суду за захистом при
реалізації цього права.
Самопредставництво матиме прояв коли особа є правосуб’єкт
ною і самостійно реалізовує процесуальні права у судовому процесі. В даному випадку реалізація права на звернення до суду за
захистом залежить виключно від волевиявлення самої особи, яка
є носієм цього права. Однак, на відмінну від фізичної особи, яка
за наявності у неї правосуб’єктності правомочна особисто (безпосередньо) реалізувати власне право на звернення до суду за за178

хистом, юридична особа таке право реалізовує через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її
імені відповідно до закону, статуту, положення (ч. 3 ст. 58 ЦПК
України). При цьому слід розуміти, що право на звернення до суду
за захистом належить безпосередньо юридичній особі, особиста
участь якої здійснюється в особі її керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення. Тож, жодна з визначених осіб не є набуває
процесуального статусу представника у розумінні його як учасника судового процесу.
Право особи на звернення до суду за захистом може бути реа
лізовано через представника. Так, відповідно до ч. 4 ст. 1312 Конституції України представництво іншої особи в суді здійснюється
адвокатом. При цьому ч. 5 ст. 1312 Конституції України встановлює
винятки щодо представництва в суді, зокрема у трудових спорах, у
малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх
чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи
дієздатність яких обмежена [3]. У зв’язку з цим ст. 60 ЦПК України визначено, що представником у цивільному процесі може бути
адвокат, а також особа, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну процесуальну дієздатність, з обмеженням щодо здійснення
нею представництва тільки у малозначних спорах та у спорах, що
виникають з трудових відносин. Представництво малолітніх, неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена здійснюється законними представниками
відповідно до ст. 59 ЦПК України.
Участь представника у правовідносинах щодо реалізації
права на звернення до суду за захистом можлива: 1) коли особа є
правосуб’єктною, однак процесуальні права у процесі самостійно не реалізовує; 2) коли особа має лише цивільну процесуальну
правоздатність і не має достатній об’єм цивільної процесуальної
дієздатності.
Підставою виникнення представництва в першій ситуації є
факт делегування особі повноважень на здійснення представни179

цтва на договірній основі. В даному випадку право на звернення до
суду за захистом, як і раніше, належатиме особі щодо якої здійснюється представництво і факт делегування повноважень представнику задля реалізації зазначеного права не змінює правову природу його належності особі.
Друга ситуація має відношення тільки до фізичної особи,
оскільки у юридичної особи елементи правосуб’єктності з’яв
ляються одночасно і характеризуються нерозривністю. Особливість зазначеної ситуації проявляється в тому, що через недостатній об’єм цивільної процесуальної дієздатності, недієздатність або
обмежену дієздатність фізична особа не спроможна власними діями реалізувати своє право на звернення до суду за захистом.
Відсутність у особи повної цивільної процесуальної дієздатності компенсується дієздатністю їх законних представників
(ст. 59 ЦПК України). Отже, загальне розуміння правосуб’єктності, шляхом поєднання правоздатності і дієздатності, в межах цієї
ситуації складається таким чином: замість правоздатної, але недієздатної особи у цивільному процесі може виступати її законний
представник. При цьому слід зазначити, що особа, процесуальна
дієздатність якої законом визнається відсутньою чи обмеженою
або взагалі є недієздатною, вважається і суб’єктом права на звернення до суду за захистом, і суб’єктом конкретних цивільних процесуальних правовідносин, але разом з тим механізм реалізації
суб’єктивного права таких осіб матиме певні особливості. Законний представник хоча і буде вважатися суб’єктом конкретних цивільних процесуальних правовідносин, однак суб’єктом права на
звернення до суду за захистом в означеній ситуації він не є. Процесуальна недієздатність особи у цьому разі замінюється процесуальною дієздатністю законного представника.
Враховуючи, що право на звернення до суду за захистом у цивільному процесі може бути реалізовано як безпосередньо, так і
опосередковано, можливе виокремлення суб’єктів реалізації права
на звернення до суду за захистом, до складу яких слід віднести
представників (у тому числі й законних). Такі особи самі по собі не
180

є безпосередніми носіями права на звернення до суду за захистом,
але приймають участь, здійснюючи його реалізацію, поряд з його
дійсним власником – суб’єктом права на звернення до суду за захистом. Слід констатувати, що в межах правовідносин пов’язаних
з реалізацією права на звернення до суду за захистом представник
забезпечує процес реалізації цього права, вчиняючи процесуальні
дії необхідні для постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі.
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ПІДСТАВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Конституцією України, зокрема статтею 55, закріплено, що
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а також що кожен має право
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Таким чином
держава передбачає, що однією з ефективних і цивілізованих форм
захисту порушених прав особи і громадянина є судовий захист, а
конституційне право кожного на справедливий суд стає юридичною підставою будь-яких процесуальних відносин.
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Проте, на даний час Україна знаходиться в умовах розширення
можливостей застосування альтернативних судочинству способів
вирішення цивільно-правових спорів. Саме інститут врегулювання спору за участю судді займає місце однієї з вагомих альтернативних процедур вирішення спорів у контексті забезпечення прав
людини на справедливий судовий захист. Своєю правовою природою він забезпечує основний принцип зміни політики судочинства
та дає змогу самостійно вирішити цивільно-правовий спір, проте
забезпечуючи таке рішення безпосередньою силою судової влади.
Запровадження даного інституту в національне законодавство України неможливе без розуміння підстав, які обумовлюють
його застосування в рамках альтеративного вирішення спорів. На
нашу думку підстави застосування процедури врегулювання спору за участі судді це загально визначені передумови запровадження системи альтернативного вирішення спорів в цілому.
Так, О. М. Спектор такі передумови поділяє на дві групи: позитиві і негативні. Позитивні в свою чергу є внутрішні – це насамперед наявність правової традиції у визначеній сфері, а також
розвиток ринкових відносин, підвищення ролі приватного права та
запровадження принципу свободи договору, та зовнішні – це доведена досвідом розвинених демократичних країн світу перспективність системи альтернативного вирішення спорів та прагнення
України до повноправного членства у міжнародних інституціях [1,
c. 138]. Погоджується з даним твердженням й І. Бережная, яка вважає, що умови євроінтеграції України усе одно з часом змусять її
налагодити роботу альтернативних способів вирішення спорів [2].
Поділяючи дані думки науковців, слід зазначити, що зайняття
Україною гідного місця в європейському співтоваристві неминуче вимагає слідування нею сучасним правовим тенденціям щодо
надання права вибору сторонам цивільно-правового спору форми
захисту на умовах альтернативності та розширення можливостей
забезпечення гідного захисту прав та охоронюваних законом інтересів примирливим шляхом.
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Незважаючи на наявність позитивних передумов, неможливо
оминути увагою й негативні, адже на них наголошують і міжнародні інституції, такі як Парламентська Асамблея Ради Європи.
Так, в п. 7.3.1. Резолюції ПАРЄ № 1755 (2010) «Функціонування демократичних інституцій в Україні» зазначено, що вкрай
важливим для консолідації верховенства права в Україні є реформа
судової влади та системи правосуддя, а також акцентовано увагу
на усуненні всіх форм корупції в судовій владі при забезпеченні
незалежності судів. Цією ж Резолюцією ПАРЄ закликає органи
влади забезпечити те, щоб судова система фінансувалася належним чином з державного бюджету, оскільки поточна ситуація хронічного недофінансування збільшує можливості для корупції та
підриває верховенство права (п.7.3.8) [3].
З огляду на це, однією з першим негативних передумов слід
назвати гостру проблему державного забезпечення функціонування судової системи.
Наступною негативною передумовою є надзвичайна перевантаженість суддів, що викликано гіперболізованим уявленням
суспільства про право на суд та конституційною нормою про те,
що «під юрисдикцію суду підпадають усі правовідносини, що
виникають у державі». На цьому факті акцентує увагу і В. Маляренко, зазначаючи, що «неможна тягнути до суду все те, що можна вирішити в інший спосіб, в інших структурах влади, де немає
конфлікту. Названа конституційна формула повинна бути реконструйована так, щоб і доступ до правосуддя зберегти, і кількість
справ у судах зменшити» [4, c. 44]. І дійсно, перевантаженість
судів викликана перш за все наявністю в судах цивільно-правових спорів, у яких спір про право відсутній взагалі або справи є
малозначними і не потребують повного судового розгляду. Дані
категорії справ стають гальмуючим чинником роботи судової системи в цілому і спричиняють зниження якості розгляду складних
категорій цивільно-правових справ.
Ще однією негативною передумовою слід вважати неможливість повного прямого копіювання іноземних моделей примирли183

вих процедур, що зумовлено принциповою відмінністю у розвитку
соціально-правового явища альтернативного вирішення цивільно-правових спорів в Україні та у західних країнах. Схожої думки
доходить і К. М. Канішева, яка згадуючи закордонний досвід, вказує що там примирливі процедури зароджувалися у сфері врегулювання міжособистих конфліктів (сімейних та «сусідських»), коли
психологічних факторів більше, аніж юридичних, а не економічних як в Україні.
З огляду на вищевказане, вважаємо за необхідне зазначити,
що безпосереднє сприйняття населенням як системи альтернативного вирішення спорів загалом, так і зокрема врегулювання спорів
за участю судді, потребує постійної цілеспрямованої діяльності
органів державної влади і осіб, що забезпечуватимуть ознайомлення населення із основними засадами функціонування і перевагами вирішення спорів альтернативним традиційному судочинству
шляхом.
Крім того, підсумовуючи, варто визначити, що основними
підставами проведення врегулювання спору за участю судді слід
вважати наступні:
– невпинне впровадження альтернативних судочинству способів подолання цивільно-правових спорів і як наслідок
стимулювання до використання судами примирювальних
процедур;
– прагнення до оперативного вирішення спорів та спрощеної процедури подолання суперечностей, які в свою чергу
забезпечують як економію грошових витрат, так і якість та
ефективність цивільного судочинства;
– зосередження уваги на соціально значущих функціях правосуддя та підвищення ролі суду у сучасному суспільстві,
що в свою чергу забезпечує процес гуманізації та демократизації судового процесу;
– розширення диспозитивних повноважень сторін цивільних спорів, що виявляється не тільки в їхній можливості
вільно використовувати процесуальні засоби з метою за184

хисту суб’єктивних майнових й особистих немайнових
прав і охоронюваних законом інтересів, а і застосовувати
альтернативний традиційному судочинству спосіб врегулювання цивільно-правових спорів шляхом переговорів за
допомогою нейтрального судді-посередника.
Список використаної літератури:
1. Спектор О. М. Особливості розвитку та застосування альтерна
тивних способів вирішення цивільно-правових спорів в Украї
ні/О. М. Спектор//Правова система України. Український часопис
міжнародного права № 1/2013. – С.135 -140.
2. Бережная І. Сумна доля альтернативних методів вирішення спорів в
Україні [Електронний ресурс] / І. Бережна. – Режим доступу: http://
blog.liga.net/user/berezhnaya/article/2073.aspx (20.11.2010).
3. Резолюція ПАРЄ «Функціонування демократичних інституцій в
Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.
com.ua/articles/2010/10/6/5451629/.
4. Маляренко В. Щодо головних проблем судової влади в Україні /
В. Маляренко // Слово Національної школи суддів України.
Судоустрій № 1 (2) / 2013. – С. 39-49.

Устюшенко Стелла Еріківна

аспірантка кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»
Науковий керівник: д.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»
Андронов Ігор Володимимрович

СПІВМІРНІСТЬ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ
ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р.
№ 2147‑VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [1] спричинило істотну зміну порядку компенсації
витрат на професійну правничу допомогу. Переважна більшість
практикуючих адвокатів як позитивне явище відмічають скасування встановлених на законодавчому рівні граничних розмірів
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компенсації витрат на правничу допомогу, які штучно обмежували
можливість сторін компенсувати свої реальні витрати, пов’язані з
наданням професійної допомоги адвоката. Водночас деякі нововведення породили дискусії в професійному середовищі правників.
Однією з наявних проблем, пов’язаних з відшкодуванням судових витрат на професійну правничу допомогу, є неоднакове застосування судами положень ч. 4 ст. 137 ЦПК, що передбачає оцінку судом співмірності витрат на оплату послуг адвоката.
Так, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути
співмірним із:
1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих
послуг);
2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних
робіт (надання послуг);
3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в
тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
У разі недотримання вимог ч. 4 ст. 137 ЦПК суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.
Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на
сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату
правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.
Вказане законодавче положення було сприйнято правниками
неоднозначно. Одні автори зазначають, що наведена норма слугує
запобіжником від можливих зловживань з боку учасників судового процесу та осіб, які надають правничу допомогу, зокрема, неможливості стягнення необґрунтовано завищених витрат на правничу допомогу [2].
Інші стверджують, що запровадження цієї норми спричинило
виникнення тенденції до рецензування судом діяльності адвокатів, що може трактуватися як втручання у діяльність незалежного
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самоврядного інституту. Автор навів приклади «безцеремонного
втручання судів у процесуальні права сторін та механізми організації роботи великих адвокатських об’єднань», які на його думку
позбавляють великий бізнес та їхніх юридичних радників можливості досягти справедливої компенсації своїх витрат на правничу
допомогу, стимулюючи боржників надалі безкарно ухилятися від
виконання своїх договірних зобов’язань [3].
Певне раціональне зерно наявне в обох твердженнях. Вимога
щодо забезпечення співмірності витрат на оплату послуг адвоката
цілком відповідає принципам розумності, справедливості та пропорційності. Непропорційно великий розмір компенсації витрат на
професійну правничу допомогу є таким же шкідливим для виконання завдання цивільного судочинства як і непропорційно малий.
У кожному з цих крайніх випадків страждає одна з сторін судового
спору. Тому певний контроль з боку суду за розміром заявлених
до компенсації витрат на професійну правничу допомогу повинен
обов’язково здійснюватися. Як учасник справи, так і його адвокат
повинні розуміти, що неспівмірно завищений розмір витрат на
послуги адвоката, який явно не відповідає ціні позову та обсягу
проведеної адвокатом роботи, не буде компенсований. З іншої сторони, суди не повинні безпідставно занижувати розмір компенсації
таких витрат, оскільки такі дії є порушенням прав учасника справи
на судовий захист. Безпідставна відмова у компенсації витрат на
професійну правничу допомогу (або безпідставне заниження розміру такої компенсації) є таким самим порушенням з боку суду як
і безпідставна відмова у позові.
Так, відповідно до положень ч. 5 ст. 137 ЦПК України суд
може зменшити розмір компенсації витрат на професійну правничу допомогу лише за клопотанням сторони, а відповідно до ч. 6 цієї
ж статті обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається
на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між
сторонами.
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Таким чином, розмір компенсації витрат на професійну правничу допомогу не може бути зменшено судом у разі якщо:
1) від іншої сторони у справі не надійшло клопотання про
зменшення розміру компенсації витрат на оплату правничої допомоги адвоката;
2) сторона не надала суду обґрунтованих доводів та/або належних та допустимих доказів неспівмірності витрат на
професійну правничу допомогу, заявлених до компенсування іншою стороною.
При цьому висновки суду не можуть гуртуватися на припущеннях (ч. 6 ст. 81 ЦПК).
Також слід розуміти, що суд не може зменшити розмір витрат
сторони на професійну правничу допомогу, оскільки такий розмір
визначається умовами договору, укладеного між адвокатом та його
клієнтом. Суд лише зменшує розмір компенсації таких витрат, визначаючи на свій розсуд ту грошову суму, яка підлягає стягненню
з іншої сторони на користь учасника справи, який виграв справу та
поніс у зв’язку з її розглядом судові витрати.
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА БЕЗСТОРОННІСТЬ СУДУ
ЯК СКЛАДОВІ ПРАВА ОСОБИ НА СПРАВЕДЛИВИЙ
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
Положення суду у державі і суспільстві є вагомим показником
рівня законності у державі, демократичного розвитку суспільства,
гарантованості прав і свобод громадян. Чого чекають громадяни
звертаючись до суду для вирішення спірної ситуації? Насамперед,
вони чекають справедливості та об’єктивності вирішення справи.
Так, справедливий судовий розгляд справи об’єднує в собі декілька
аспектів: вільний доступ до суду, розумний строк судового розгляду, незалежність та безсторонність суду, рівні можливості сторін у
судовому процесі тощо. Окреме місце у цій системі посідають незалежність та безсторонність суду як гарантії забезпечення об’єктивного та неупередженого ставлення судді до вирішення справи.
Слід зазначити, що висока соціальна цінність принципу незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону універсальна
та не обмежується рамками тільки одного державного утворення.
Як відомо, Загальна декларація прав людини від 1948 р., Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р.,
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 1966 р.
Зокрема, Загальна декларація прав людини визначає, що всі люди
рівні перед законом і мають право без будь-яких відмінностей на
рівний захист закону [1]. Положеннями статті 14 Міжнародного
пакту про громадянські і політичні права встановлено, що кожен
має право при визначенні його права та обов’язків у будь-якому
цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи
компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на
підставі закону [2]. Статтею 6 Конвенції про захист прав людини
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і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,
який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення [3]. Тому завжди є актуальним значення і наукових робіт у цій сфері, заснованих не тільки на
теоретичних дослідженнях, але, насамперед, таких, що спираються на статистичний та соціологічний матеріал, на аналіз практики
застосування нових законодавчих норм у суді, на дослідженні як
позитивних так і негативних їх сторін, а також обґрунтування припущень по вдосконаленню законодавства.
Надаючи характеристику принципу незалежності суду треба
зазначити, що рівень його втілення в реальну дійсність залежить
не тільки від повноти нормативного закріплення. Значний вплив
тут здійснюють національні правові традиції, які існують у державі, особливості еволюції правової системи, рівень правосвідомості
у суспільстві, менталітет громадян та інше.
Незалежність суду не тільки передбачає широкі права судді
при здійсненні правосуддя у цивільному процесі, але і накладає на
нього відповідні обмеження, які покликані не допустити вседозволеність. При чому, самообмеження, яке, як правило, не піддається
законодавчому врегулюванню, не поступається за вагомістю прямим нормативним обмеженням.
Також треба зазначити, що незалежність крім зовнішнього аспекту (неприпустимість будь-якого втручання на суддю при
здійсненні правосуддя у цивільному процесі) має також важливий
внутрішній аспект, який проявляється у психологічному відношенні судді до справи, яка розглядається, до сторін спору, і важко
піддається як правовому врегулюванню, так і контролю з будь-якої
сторони. Вимога безсторонності призначена мінімізувати вплив
особистого, психологічного фактору на результати розгляду справи суддею чи суддями (при колегіальному розгляді справи). Однак
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в силу переважно етичного характеру зазначена вимога не може
виключити вплив вказаних факторів на здійснення правосуддя.
Для того щоб розібратися у вищевказаних питаннях доречно буде навести думку Ю. М. Грошового, який зазначає, що незалежність суддів, будучи моральною вимогою, зверненою не тільки
до суддів, а і до суспільства, органів виконавчої влади, є окремим
блоком механізму моральних начал у судовій діяльності [4]. Моральним орієнтиром суддівської діяльності має бути повага честі
і гідності всіх учасників цивільного процесу і здійснення правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак [5]. Це означає, з одного
боку, що правове положення будь-якого учаснику процесу визначається лише його процесуальним статусом – позивач, відповідач,
третя особа, прокурор, органи державної влади та органи місцевого самоврядування та інші, і жоден з учасників процесу, фізична
це особа чи юридична, не має переваг чи пільг у процесуальному
положенні. Жодна з ознак, притаманних, тій чи іншій стороні, не
може стати вирішальною для прийняття суддею рішення у справі.
Також, як слушно зазначає у своїх дослідженнях В. Б. Татаренко, особливу увагу треба звернути на відповідність українського законодавства європейським нормам і стандартам, що виявляються через правозастосовну практику, розвиток сучасних методів
тлумачення нормативно-правових актів, застосування принципів
права ЄС в українських судах, а також забезпечення ефективності
застосування адаптованого законодавства [6].
Підсумовуючи вищезазначене, можно зробити висновок про
те, що незалежність суддів є невід’ємним атрибутом судової влади.
Реально не забезпечивши незалежність суддів, не можна реалізувати ефективний судовий захист прав і свобод людини. Для цього
необхідно підвищити авторитет суддів і судової системи в Україні, якісно вирішити питання кадрового забезпечення суддівського
корпусу, створити умови прозорості і демократизації процедури
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добору кандидатів, їх фахової підготовки. Крім того, необхідно
удосконалити цивільне процесуальне законодавство про незалежність та безсторонність суддів, підвищити гарантії реалізації прав
і обов’язків суддів.
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«Одеська юридична академія»

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО
ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПРОФЕСІЇ АДВОКАТА
Адвокатура в Україні, яка з перших днів проголошення незалежності відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного захисту прав людини в нашій державі, на даному етапі судової реформи стала чи не основним об’єктом уваги. Кардинальні зміни
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законодавства, що, зокрема, реалізувалися шляхом поступового
запровадження монополії адвокатури на представництво інтересів
громадян у судах за винятком малозначних справ, підкреслюють
актуальність обраної теми дослідження адже у зв’язку із реформуванням процесуального законодавства та законодавства, що визначає статус адвоката в Україні, потребують детального вивчення
пропозиції щодо зміни порядку доступу до адвокатської професії.
Їх детальний аналіз та вдосконалення покликані створити передумови для безперешкодного доступу до цієї, такої необхідної в сучасному світі професії.
Так, наразі на розгляді у Верховній Раді України перебувають
кілька законопроектів «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:
законопроект № 9055, ініційований Порошенко П. О. та зареєстрований у ВРУ 06.09.2018 року, законопроект № 9055-1, ініційований
народним депутатом Писаренко В. В. та зареєстрований у ВРУ
14.09.2018 року, законопроект № 9055-2, розроблений колективом
народних депутатів: Ківаловим С. В., Логвинським Г. В., Голубовим Д.І. та ін. та зареєстрований у ВРУ 20.09.2018 року та проект
Закону про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» щодо доступу до адвокатської діяльності,
зареєстрований у ВРУ 11.04.2019 року.
Аналізуючи вказані законопроекти та чинний закон, можна
зробити висновок, що проектом закону № 9055 пропонується змінити процедуру отримання адвокатського свідоцтва, яка за чинним законом умовно складається із наступних етапів: 1) отримання
вищої юридичної освіти; 2) наявність стажу роботи в галузі права
не менше двох років; 3) допуск до складення кваліфікаційного іспиту і його складання; 4) шестимісячне стажування у адвоката; 5)
оцінка стажування радою адвокатів регіону та прийняття рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю; 6) складання присяги адвоката та безоплатна видача
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України [1].
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Як передбачає законопроект № 9055 процедура здобуття права на зайняття адвокатською діяльністю включатиме: 1) отримання вищої юридичної освіти; 2) здобуття стажу роботи в галузі права не менше двох років (п. 2 ч. 3 ст. 6 проекту пояснює, що стаж
роботи в галузі права – стаж роботи особи як стажера адвоката та
(або) на посаді судді, прокурора); 3) допуск до складення кваліфікаційного іспиту та його складання; 4) складання присяги адвоката
та безоплатна видача свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю та посвідчення адвоката України [2].
Що стосується законопроекту № 9055-2, то в ньому для отримання адвокатського свідоцтва зберігаються процедури діючого
Закону України, але в запропонованій редакції існують два, на наш
погляд, важливі нюанси, закріплені в ч. 3 ст. 6 проекту. Перший
пов’язаний із тим, що у проекті надано більш чітке та законодавчо
узгоджене із Законом України «Про вищу освіту» визначення поняття «вища освіта» – другий (магістерський) рівень вищої юридичної освіти, здобутий в Україні, а також вища юридична освіта відповідного рівня, здобута в іноземних державах та визнана в
Україні в установленому законом порядку; другий – із віднесенням до стажу роботи в галузі права не менше двох років роботу: а)
судді, прокурора, слідчого, нотаріуса; б) помічника судді, помічника адвоката, стаж роботи якого складає не менше п’яти років;
в) юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника
юридичного відділу та інших посадах в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях незалежно від форми власності, якщо зайняття такої
посади вимагає наявності повної вищої юридичної освіти; г) педагогічних або науково-педагогічних працівників, які здійснюють
педагогічну та/або наукову діяльність в середніх професійно-технічних, вищих навчальних закладах або навчальних закладах післядипломної освіти, якщо такі посади вимагають наявності повної
вищої юридичної освіти; д) працівників науково-дослідних установ, якщо такі посади вимагають наявності повної вищої юридичної освіти; е) на інших посадах, яка відповідно до закону вимагає
наявності повної вищої юридичної освіти; є) діяльність фізичної
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особи – підприємця з надання юридичних послуг [3]. Вважається,
що закріплення ширшого переліку посад для віднесення до стажу
роботи в галузі права є більш демократичним положенням в частині допуску до адвокатської професії.
Незважаючи на те, що проект закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 визначений президентом України як
невідкладний, на даний час жоден із запропонованих не прийнятий ВРУ. У зв’язку із цим, 11.04.2019 року до ВРУ подано проект
Закону про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» щодо доступу до адвокатської діяльності,
метою та завданням якого є удосконалення норм чинного законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Даним
проектом закону пропонується внести зміни до чинного закону в
частині: 1) визначення, що повною вищою юридичною освітою є
другий (магістерський) рівень вищої юридичної освіти, отриманий
в Україні, а також вища юридична освіта відповідного рівня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому
законом порядку; 2) зміни порядку проведення кваліфікаційного
іспиту, який пропонується здійснювати шляхом письмового анонімного тестування та перебіг якого фіксувати за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису; 3) звільнення від проходження стажування осіб, які на день звернення із заявою про допуск до
складення кваліфікаційного іспиту мають п’ятирічний стаж роботи в галузі права або стаж роботи помічника адвоката не менше
одного року за останні два роки [4].
В цілому варто відзначити, що всі вищезазначені законодавчі
ініціативи сходяться на деталізації поняття «повна вища юридична освіта», що є необхідною для здобуття стажу у сфері права для
майбутньої реалізації права на здійснення адвокатської діяльності.
В цьому випадку необхідно звернути увагу на те, що відповідно до
статті 5 Закону України «Про вищу освіту» підготовка фахівців з
вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми чи науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень
(короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освіт195

ньо-творчий) рівень; науковий рівень. При цьому цією ж статтею
передбачено, що перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і
навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю [5]. Тобто наведене в законодавстві
положення вказує на можливість особи, яка отримала диплом бакалавра, працювати за фахом в результаті здобуття теоретичних
знань та практичних умінь та навичок. І тому цілком обґрунтовано
було б стаж роботи в галузі права розраховувати не з моменту отримання другого (магістерського) рівня освіти, а дозволити включати в стаж роботи у галузі права стаж, здобутий після отримання
першого (бакалаврського) рівня освіти і тим самим забезпечити
більшу доступність професії адвоката.
Таким чином, слід відзначити, що лише на основі консолідації
найбільш виважених та обґрунтованих норм з усіх законопроектів
можливе прийняття закону або внесення змін до діючого закону
таким чином, щоб він відповідав сучасним потребам правників та
суспільства в цілому, був позбавлений зайвого формалізму та слугував підґрунтям для залучення у професію фахових та відповідальних членів адвокатської спільноти, які стоятимуть на варті прав та
охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.
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