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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 правовід-
носини 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 правовідно-
сини щодо судового представництва однією особою інших осіб під 
час здійснення правосуддя.

Комплексного дослідження інституту цивільного процесу-
ального представництва у спрощеному позовному провадженні 
ще не здійснювалося, оскільки сам інститут спрощеного позовно-
го 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 проце-
суального 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 ци-
вільному процесі це процесуальна діяльність особи (представни-
ка, повіреного), спрямована на захист суб’єктивних прав та охоро-
нюваних 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 процесу-
ального правового статусу представників вказувала на доречність 
визначення цивільного процесуального представництва через пра-
вовідносини, оскільки, з її точки зору це допомагає акцентувати 
увагу на всіх трьох елементах зазначеної правової категорії: суб’єк-
тах, 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 пра-
вовідносини, 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 ци-
вільного процесуального представництва через діяльність є більш 
вузьким підходом, оскільки розкривається тільки один з елемен-
тів правовідносин – зміст, тобто права і обов’язки суб’єктів. Тож 
сутність цивільного процесуального представництва полягає у 
тому, що його слід розглядати як інститут цивільного процесуаль-
ного 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 фор-
му процесуальної діяльності, то поза увагою залишається суб’єк-
тний склад, тобто коло осіб, які можуть виконувати функцію пред-
ставництва у спрощеному позовному провадженні. Саме тому, ми 
ще раз акцентуємо увагу на тому, що представництво у спроще-
ному позовному провадженні є складовою інституту цивільного 
процесуального представництва.



164

Виходячи із загального розуміння сутності дії інституту 
представництва у цивільному судочинстві можемо зробити на-
ступні висновки щодо особливостей його дії у спрощеному позов-
ному провадженні. А саме:

1) як і у всіх видах проваджень представник у спрощеному по-
зовному провадженні діє від імені та в інтересах особи, яку пред-
ставляє (ст. 58 ЦПК України);

2) своїми діями представник у спрощеному позовному про-
вадженні створює право і обов’язки, які є обов’язковими для вико-
нання 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 за-
коном 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 до-
сягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, 
за винятком осіб, визначених у ст. 61 ЦПК України; г) посадові осо-
би 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 пози-
вачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній 
стороні, за умови наявності конфлікту інтересів між ними з дотри-
манням підстав обмеження неможливості виконання функції пред-
ставництва 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 осо-
ба має право на правову допомогу.

Відповідно до положень ст. 135 ЦПК України до витрат, пов’я-
заних з розглядом справи відносяться витрати на професійну прав-
ничу допомогу. Згідно з положеннями ст. ст. 137 та 141 ЦПК Укра-
їни 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 ви-
трат на сплату судового збору покладаються на відповідача.


