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Попередньо схвалений Верховною Радою України 2 лютого 2016 року 

Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» № 1401-VIII (далі – Закон) був прийнятий 2 червня 2016 року 

та набрав чинності 30 вересня 2016 року, крім частини шостої статті 124 

Конституції України в редакції цього Закону, яка набирає чинності через три 

роки з дня, наступного за днем опублікування Закону.  

Даним Законом окрім відображення певних реформ в судовій владі 

були змінені функції органів прокуратури та введена монополія адвокатів на 

представництво в судах інтересів. 

Слід відмітити, що одним з основних завдань юридичної служби 

відповідно до пункту 4 Загального положення про юридичну службу 

міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 

установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 листопада 2008 № 1040 (із змінами) (далі – Загальне 

положення), є представлення інтересів органу виконавчої влади, 

підприємства в судах. Юридична служба органів виконавчої влади 

відповідно до покладених на неї завдань згідно підпунктів 1 та 24 пункту 10 

Загального положення   організовує та бере участь у представленні інтересів 

органу виконавчої влади в судах; забезпечує в установленому порядку 

представлення інтересів органу виконавчої влади в судах та інших органах. 

Таким чином, прийняття вищевказаного Закону відображає безпосередній 

вплив конституційних змін на функцію юридичної служби щодо 

представництва інтересів органів державної влади, установ. 

 

Відповідно до пункту 3 статті 131-1 Конституції України прокуратура 

здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в 

порядку, що визначені законом. 

Враховуючи внесені Законом зміни статтею 131-2 Конституції України  

передбачено надання виключно адвокату повноважень щодо здійснення 

представництва іншої особи в суді, а також захист від кримінального 

обвинувачення. 

Строки запровадження вказаного представництва визначено шляхом 

внесення даним Законом змін до розділу XV «Перехідні положення» 

Конституції. Так, представництво виключно прокурорами або адвокатами 

здійснюється: 

- в Верховному Суді і судах касаційної інстанції з 1 січня 2017 року; 

- в судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; 

- в судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року. 
 

Представництво органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами 

здійснюється з 1 січня 2020 року. Представництво в суді в процесах, 

розпочатих до набрання чинності Законом, здійснюється за правилами, що 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-%D0%BF?nreg=1040-2008-%EF&find=1&text=%B3%ED%F2%E5%F0%E5%F1&x=11&y=7#w13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4947#n4947
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діяли до набрання чинності, – до прийняття у відповідних справах 

остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню. 

Частиною 5 статті 131-2 Конституції України передбачено, що законом 

можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді: 

▫ у трудових спорах,  

▫ спорах щодо захисту соціальних прав,  

▫ щодо виборів та референдумів,  

▫ у малозначних спорах,  

▫ стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які 

визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.  

З приводу соціальних прав відзначимо, що Конституція закріплює 

право громадян на соціальний захист та встановлює види соціального 

забезпечення. Зокрема, статтею 46 Конституції України передбачено, що 

громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Під 

соціальним захистом необхідно розуміти комплекс заходів, які здійснюють 

державні органи в різних сферах діяльності, спрямованих на забезпечення 

доступу кожного члена суспільства до соціальних благ, усунення соціальної 

нерівності та підтримку найбільш незахищених верств суспільства. 

Соціальний захист має на меті поліпшення морального та матеріального 

забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та 

зниження міри розшарування суспільства. Він включає такі напрями: 1) 

соціальне страхування; 2) соціальну допомогу; 3) державне пенсійне 

забезпечення; 4) недержавне пенсійне забезпечення. 

 

 

В контексті вищевказаного слід відмітити, що 15 грудня 2017 року 

(саме в День працівників суду) набрав чинності Закон 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 № 2147-

VIII . В цьому законі Господарський процесуальний кодекс України (далі – 

ГПК), Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК), Кодекс 

адміністративного судочинства України (далі – КАС) викладені в новій 

редакції. 

Відповідно до частини 6 статті 19 ЦПК  малозначними справами є: 

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб; 

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім 

справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного 

провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%F1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED&x=2&y=7#w111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19?find=11&text=%EC%E0%EB%EE%E7%ED%E0%F7#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19?find=11&text=%EC%E0%EB%EE%E7%ED%E0%F7#w14
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Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 

рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений у розмірі 

1762 грн. (з 1 січня 2018 року), 1841 грн. (з 1 липня 2018 року), 1921 грн. з 1 

грудня 2018 року). 

 

Відобразимо загальні положення представництва інтересів у судах по 

даним новим кодексам. 

  Згідно статті 15 ЦПК учасники справи мають право користуватися 

правничою допомогою. Представництво у суді як вид правничої допомоги 

здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім 

випадків, встановлених законом. Безоплатна правнича допомога надається в 

порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правничої 

допомоги. 

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. При цьому 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування повинні надати 

суду документи, що підтверджують наявність передбачених законом підстав 

для звернення до суду в інтересах інших осіб. 

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. 

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. 

 Відповідно до статті 60 ЦПК представником у суді може бути адвокат 

або законний представник (батьки, усиновлювачі, піклувальники, опікуни чи 

інші особи, визначені законом для малолітніх та неповнолітніх осіб тощо). 

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 ЦПК, це: 

- особа, яка бере участь у справі як секретар судового засідання, 

експерт, спеціаліст, перекладач та свідок або є помічником судді, який 

розглядає справу;  

- особа, 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, крім випадків, коли вони діють від імені 

відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як 

законні представники. 

Представниками є згідно частини 3 статті 60 ЦПК органи або інших 

осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах малолітніх 
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чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена, представляють у суді їх посадові особи, крім 

випадків, коли такі органи та особи є стороною чи третьою особою у справі. 

Одна й та сама особа може бути одночасно представником декількох 

позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній 

стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними. 

Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають 

бути підтверджені такими документами: 

1) довіреністю фізичної або юридичної особи; 

2) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення 

опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна. 

Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або, у 

визначених законом випадках, іншою особою. У разі задоволення заявленого 

клопотання щодо посвідчення довіреності фізичної особи на ведення справи, 

що розглядається, суд без виходу до нарадчої кімнати постановляє ухвалу, 

яка заноситься секретарем судового засідання до протоколу судового 

засідання, а сама довіреність або засвідчена підписом судді копія з неї 

приєднується до справи. 

Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом 

(електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це 

законом, установчими документами. 

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю 

або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і 

адвокатську діяльність». 

Відповідність копії документа, що підтверджує повноваження 

представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді. 

Оригінали вищезазначених документів, копії з них, засвідчені суддею, 

або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до 

матеріалів справи. 

У разі подання представником заяви по суті справи в електронній 

формі він може додати до неї довіреність або ордер в електронній формі, 

підписані електронним цифровим підписом відповідно до Положення про 

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 

У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він 

додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, 

якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання 

відповідної заяви, скарги, клопотання. 

Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження 

представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані 

в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
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В адміністративних судах згідно статті 55  КАС  юридична особа, 

суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, бере участь у 

справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого 

діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення 

(самопредставництво юридичної особи), або через представника. 

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. 

Представником у суді може бути адвокат або законний представник 

(батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом для 

малолітніх та неповнолітніх осіб непрацездатних фізичних осіб і фізичних 

осіб, цивільна дієздатність яких обмежена). 

Органи або інші особи, яким законом надано право звертатися до суду 

в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена, представляють у суді їх 

посадові особи, крім випадків, коли такі органи та особи є стороною чи 

третьою особою у справі. Одна й та сама особа може бути одночасно 

представником або декількох позивачів, або декількох відповідачів, або 

декількох третіх учасників справи на одній стороні, за умови відсутності 

конфлікту інтересів між ними. 

Не може бути представником в суді особа: 

- яка бере участь у справі як секретар судового засідання, експерт, 

спеціаліст, перекладач та свідок, або є помічником судді, що розглядає 

справу; 

- особа, 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, крім випадків, коли вони діють від імені 

відповідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як 

законні представники сторони чи третьої особи. 

Згідно стаття 59 КАС документом, що підтверджує повноваження 

представників, є довіреність від імені юридичної особи видається за 

підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої 

на це законом, установчими документами. 

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю 

або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і 

адвокатську діяльність». 

Відповідність копії документа, що підтверджує повноваження 

представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді. 

Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені 

суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, 

приєднуються до матеріалів справи. 

У разі подання представником заяви по суті справи в електронній 

формі він може додати до неї довіреність або ордер в електронній формі, 
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 7 

підписані електронним цифровим підписом відповідно до Положення про 

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 

У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він 

додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, 

якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання 

відповідної заяви, скарги, клопотання. 

Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження 

представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані 

в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

 

В господарських судах відповідно до статті 58 ГПК представником у 

суді може бути адвокат або законний представник (батьки, усиновлювачі, 

опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом). 

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 

ГПК, а саме, 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, 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, крім випадків, коли вони діють від імені 

відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як 

законні представники. 

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, представляють у суді їх 

посадові особи, крім випадків, коли такі органи та особи є стороною чи 

третьою особою у справі. 

Одна й та сама особа може бути одночасно представником декількох 

позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній 

стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними. 

Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом 

(електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це 

законом, установчими документами. 

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю 

або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

Довіреність фізичної особи, за зверненням якої прийнято рішення про 

надання їй безоплатної вторинної правничої допомоги, може бути посвідчена 

посадовою особою органу (установи), який прийняв таке рішення. 
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Відповідність копії документа, що підтверджує повноваження 

представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді. 

Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені 

суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, 

приєднуються до матеріалів справи. 

У разі подання представником заяви по суті справи в електронній 

формі, він може додати до неї довіреність або ордер в електронній формі, 

підписані електронним цифровим підписом відповідно до Положення про 

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 

У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він 

додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, 

якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання 

відповідної заяви, скарги, клопотання. 

 Довіреності або інші документи, що підтверджують повноваження 

представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані 

в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

 

Висновок 

 

 При здійсненні обов’язків з ведення претензійної та позовної роботи 

юридична служба органу виконавчої влади  керується підпунктом 12 пункту 

10 Загального положення,  юридична служба органу виконавчої влади, 

юрисконсульт – підпунктом 8 пункту 11 Загального положення.  

 

 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області   

 

 

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 


