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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 здо-
буває 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 дого-
вірне. Законне представництво в цивільному процесі Німеччини 
здійснюється законними представниками (представництво недієз-
датних осіб). А представництво по домовленості здійснюється ад-
вокатами. У виняткових випадках в деяких категоріях цивільних 
справ в нижчих ланках судової системи (дільничних судах) мож-
ливо представництво будь-якою дієздатною особою.

Адвокат в цивільному процесі Німеччини є незалежним 
суб’єктом і здійснює вільну професійну діяльність. Він є незалеж-
ним радником і представником інтересів сторін у всіх правових 
справах. Процесуальне становище адвоката регулюється деякими 
нормами ЦПК ФРН (Zivilprozessordnung) і Федеральним станови-
щем «Про адвокатуру» (Bundesrechtanwaltortnung) 1959р.

У країнах континентального (писаного) права в більшості ви-
падків встановлена   «монополія» адвокатської діяльності (наприк-
лад, Франція і Німеччина). Під «монополією» адвокатської діяль-
ності потрібно розуміти монопольне право адвоката представляти 
інтереси сторін у цивільному судочинстві. У Німеччині існує аб-
солютна «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 про-
цесу, 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 лан-
кою судової системи в Німеччині, судах з трудових справ, що роз-
глядає спори між працівником і роботодавцем, в сімейних судах, 
утворених при дільничних судах, і тощо.

Крім самостійного ведення справи в зазначених судах сто-
рони можуть доручити представлення своїх інтересів будь-якій 
особі, що володіє процесуальною дієздатністю. В судах з трудових 
справ права сторін можуть відстоювати також представники проф-
спілкових організацій, якщо сторона входить до складу членів да-
ної організації.

Право на юридичну допомогу є основоположним принципом 
цивільного процесуального права. Тому в Німеччині в разі відсут-
ності можливості оплатити послуги адвоката представник (адво-
кат) призначається рішенням суду.

Суд, який розглядає справу, призначає своєю ухвалою за кло-
потанням 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 сумлінни-
ми або безперспективними. На ухвалу про відмову в призначенні 
адвоката може бути подана скарга.

Адвокатом може бути особа, яка має юридичну університет-
ську освіту, який здав другий державний іспит після проходжен-
ня 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 мо-
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жуть представляти співробітники юридичних осіб; співробітники 
органів, які здійснюють публічні функції, уповноважені спожив-
чих 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 обста-
вини 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 дові-

реності.
Представник має повний обсяг цивільних процесуальних 

прав і обов’язків. Довіреність також можна видати на вчинення ок-
ремих процесуальних дій. 

Процесуальні дії, вчинені представником, зобов’язують сто-
рону 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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