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Текст лекції
1. Особи, які беруть участь у справі
У загальній класифікації суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин, що має місце в
науці цивільного процесуального права України, однією із груп є особи, які беруть участь у
справі. Склад осіб, які беруть участь у справі, визначено ст. 26 ЦПК України. Аналізуючи
вказану статтю, а також статті 95, 98 ЦПК України (що конкретизують склад учасників наказного
провадження), можемо виділити наступне коло осіб, які беруть участь у справі.
Справи позовного провадження: сторони (позивач і відповідач); треті особи (які заявляють
самостійні вимоги щодо предмету спору і які не заявляють самостійних вимог щодо предмету
спору); представники сторін і третіх осіб; органи та особи, яким законом надано право захищати
права, свободи, інтереси інших осіб.
Справи наказного провадження: заявник (стягувач), заінтересована особа (боржник);
представники стягувача і боржника; органи та особи, яким законом надано право захищати
права, свободи, інтереси інших осіб.
Справи окремого провадження: заявник, заінтересована особа; представники заявника та
заінтересованої особи; органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи,
інтереси інших осіб.
Виокремлення осіб, які беруть участь у справі, серед суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин, ґрунтується на певних об’єктивних критеріях, що можна визначити як ознаки цієї
групи учасників цивільного процесу. По-перше, особи, які беруть участь у справі, мають
юридичну заінтересованість у результатах вирішення судом справи. Юридична заінтересованість
в результаті розгляду справи – це правовий результат вирішення справи, що очікується даною
особою. Наприклад, позивач очікує від процесу задоволення позовних вимог, відповідач,
навпаки, відмови в задоволенні позову тощо. Характер такої заінтересованості є неоднаковим.
Так, сторони і треті особи у справах позовного провадження, заявники та заінтересовані особи у
справах наказного та окремого провадження мають особистий (у багатьох випадках –
матеріальний) інтерес, і з огляду на особисту заінтересованість у результатах справи, вони
захищають у процесі свої суб’єктивні права та охоронювані законом інтереси. Уповноважений
Верховної Ради з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого
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самоврядування, фізичні та юридичні особи, яким надано право захищати права, свободи та
інтереси інших осіб, мають у справі державний (службовий, посадовий) чи суспільний інтерес.
Особливий характер носить заінтересованість представників сторін, третіх осіб, якою вони
наділені для надання юридичної допомоги учасникам процесу та суду з метою встановлення
обставин справи. Від юридичної заінтересованості у справі слід відрізняти фактичну
заінтересованість,

що

базується,

наприклад,

на

родинних

відносинах,

дружбі,

підпорядкованості1.
По-друге, особи, які беруть участь у справі, мають право здійснювати волевиявлення, тобто
процесуальні дії, спрямовані на виникнення, розвиток і припинення цивільних процесуальних
правовідносин. Так, позивач може відмовитися від позовних вимог, відповідач – визнати позов,
третя особа з самостійними вимогами щодо предмету спору – вступити в уже розпочатий процес
тощо.
Особи, які беруть участь у справі наділені широким колом процесуальних прав, які умовно
можна розділити на дві групи – загальні – ті, що належать усім без виключення особам, які
беруть участь у справі, – і спеціальні – ті, що належать лише деяким особам, які беруть участь у
справі, в залежності від їх процесуального статусу. Перелік загальних прав осіб, які беруть
участь у справі, містить частина перша ст. 27 ЦПК України. Умовно їх можна систематизувати,
виділивши окремі групи: 1) права, пов’язані з процесуальним документообігом і фіксацією
процесу: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів,
долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал, ознайомлюватися з журналом судового
засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності
чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами,
робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи
неповноти; 2) права, що реалізуються в судовому засіданні: брати участь у судових засіданнях,
ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам,
спеціалістам, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо
питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і
міркувань інших осіб; 3) права щодо доказування: подавати докази, брати участь у дослідженні
доказів. Окремо слід виділити право заявляти клопотання та відводи, користуватися правовою
допомогою, оскаржувати рішення і ухвали суду. Перелік вищеназваних прав не є вичерпним,
особи, які беруть участь у справі, можуть також користуватися іншими процесуальними правами,
встановленими законом.
Розширене коло процесуальних прав мають неповнолітні і малолітні особи, які беруть участь
у справі. Поряд з процесуальними правами, переліченими вище, особи, які не досягли 18 років,
1

ГражданскийпроцессРоссии: Учебник / Под ред. М. А. Викут. – М.: Юристъ, 2004. – С.63.
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мають також право безпосередньо або через представника чи законного представника
висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки; отримувати
через представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд; здійснювати
інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені ратифікованим
міжнародним договором. Зазначені особи мають також право на роз’яснення з боку суду їх прав
та можливих наслідків дій їх представника чи законного представника, у разі якщо цього
потребують інтереси цієї особи і за віком абостаном здоров'я вонане може усвідомити їх
значення.
При цьому суд зобов’язаний сприяти створенню належних умов для здійснення малолітньою
або неповнолітньою особою її прав, визначених законом та передбачених ратифікованим
міжнародним договором.
Особи, які беруть участь у справі, несуть процесуальні обов’язки, проте їх обсяг дещо
менший, ніж обсяг прав. Так, названі особи зобов’язані добросовісно здійснювати свої
процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. Слід звернути увагу, що термін
«добросовісно» є оціночним, тобто окреслити коло ознак процесуальної поведінки, що є
недобросовісною, доволі складно. Крім того, в деяких випадках зловживання своїми
процесуальними правами є шляхом досягнення процесуального інтересу, що в рамках
змагального процесу видається допустимим. В зв’язку з цим обов’язок осіб добросовісно
здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки можна назвати дещо
декларативним.
Частина друга ст. 27 ЦПК України встановлює часові рамки подання доказів у справі, що
законодавець визначає як обов’язок, а саме: особи, які беруть участь у справі позовного
провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них
докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у
справі не проводиться – до початку розгляду справи по суті.
Нормами цивільного процесуального закону визначено також конкретні обов'язки у певних
випадках. Зокрема, відповідно до ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у
справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування,
знаходження) та про причини неявки в судове засідання.
Частина третя ст. 162 ЦПК України зобов’язує осіб, які беруть участь у справі, як й інших
присутніх в залі судового засідання, беззаперечно виконувати розпорядження головуючого,
додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій,
що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил.
Таким чином, особами, які беруть участь у справі, є юридично заінтересовані учасники
цивільного процесу, які мають право здійснювати процесуальні дії, що впливають на хід та
розвиток процесу.
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З визначенням поняття осіб, які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків пов’язані
питання визначення цивільної процесуальної правоздатності та цивільної процесуальної
дієздатності.
Цивільна процесуальна правоздатність – це здатність всіх фізичних та юридичних осіб
мати цивільні процесуальні права та обов'язки сторони, третьої особи, заявника,
заінтересованої особи (ст. 28 ЦПК України).
Цивільне процесуальне законодавство не містить жодних підстав обмеження процесуальної
правоздатності, оскільки всі особи, які мають суб’єктивне матеріальне право, повинні мати
можливість його захистити в судовому порядку. Цивільна процесуальна правоздатність
пов’язана з правоздатністю у матеріальному праві (цивільному, сімейному, трудовому
земельному і житловому), оскільки особа, яка звертається за судовим захистом, має бути здатна
мати оспорюване право. Через це цивільна процесуальна правоздатність виникає одночасно з
правоздатністю в матеріальному праві. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних осіб
виникає з моменту народження і припиняється зі смертю. Юридичні особи мають процесуальну
правоздатність з моменту виникнення, а їх процесуальна правоздатність припиняється з моменту
припинення юридичної особи.
Відповідно до частини першої ст. 29 ЦПК України цивільна процесуальна дієздатність –
здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в
суді (самостійно звертатися до суду з позовною заявою, заявою у справі окремого провадження,
заявою про видачу судового наказу; укладати мирову угоду; визнавати позов або відмовлятися
від позову; заявляти клопотання тощо).
Цивільну процесуальну дієздатність мають фізичні особи, які досягли повноліття,
неповнолітні особи, яким в судовому порядку надана повна цивільна дієздатність (з моменту
набрання чинності судовим рішенням), а також неповнолітні особи, які перебувають у
зареєстрованому шлюбі (з моменту реєстрації шлюбу).
У деяких категоріях справ цивільну процесуальну дієздатність мають також неповнолітні
особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких
обмежена. Йдеться про судові справи, що виникають з відносин, у яких неповнолітні і обмежено
дієздатні особи особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом (дрібні побутові
угоди, розпорядження власним заробітком, трудові правовідносини тощо). На розсуд суду до
участі в таких справах може бути залучено законного представника неповнолітньої особи або
обмежено дієздатної особи.
З аналізу норм ЦПК України вбачається, що особи, які не досягли 14 років, і недієздатні
особи здійснюють цивільну процесуальну дієздатність через своїх законних представників. Втім,
чинний ЦПК України спеціальною нормою передбачив виняток з цього правила. Йдеться про
можливість заявляти клопотання перед судом про призначення або заміну законного
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представника, надану малолітнім особам, так само як і неповнолітнім, частиною четвертою статті
43 ЦПК України.
Цивільну процесуальну дієздатність мають також юридичні особи, яка набувається ними
одночасно з правоздатністю – з моменту виникнення. Процесуальні права і обов’язки юридичні
особи здійснюють через своїх представників.

2. Сторони,заявники, заінтересовані особи в цивільному процесі
Визначальною рисою позовного провадження є наявність спору про право цивільне, сімейне,
трудове, житлове або земельне, а також двох сторін з протилежними юридичними інтересами. У
ст. 30 ЦПК України зазначається, що сторонами в цивільному процесі є позивач та відповідач.
Процесуальне законодавство оперує категоріями "сторони", "позивач", "відповідач", не
наводячи їх дефініцій. Разом з тим, теорією цивільного процесу вироблені основні ознаки
поняття сторін, що відрізняють сторони від інших учасників процесу.
Так, по-перше, поняття сторони завжди співвідносилося з предметом судового розгляду –
спірними матеріальними (цивільними в широкому розумінні) правовідносинами. Відповідно
поняття сторони пов’язується, перш за все, з поняттям суб’єкта спірних матеріальних
правовідносин. Разом з тим ця теза потребує уточнення, оскільки спір про право може виникнути
не лише між особами, які дійсно перебувають у матеріальних правовідносинах. Так, під час
порушення цивільної справи не завжди можна бути впевненим у тому, що суб’єктивне право, про
захист якого просить позивач, належить йому і що воно дійсно порушено чи оспорюється, що
відповідати за позовом має саме та особа, яку позивач просить залучити як відповідача. Фактичні
обставини справи судом встановлюються уже в стадії судового розгляду. Тому стороною у
справі є дійсний або ймовірний суб’єкт спірних матеріальних правовідносин, чиї права, свободи
або охоронювані законом інтереси стали об’єктом судового захисту.
По-друге, сторони, будучи учасниками матеріальних правовідносин, мають у справі
юридичну заінтересованість (матеріально-правову й процесуальну одночасно). Матеріальноправова заінтересованість означає заінтересованість в отриманні матеріально-правового блага
(підтвердженні права, усуненні його деформації, тобто в отриманні судового захисту як
матеріально-правового
Процесуальна

підсумку

заінтересованість

процесу,
сторони

що

опосередкований

полягає

в

отриманні

в

судовому

судового

рішенні).

захисту

як

процесуального блага (заінтересованість у самому процесі й максимально ефективному
використанні наданих законом процесуальних засобів і способів захисту). Заінтересованість
сторін у процесі носить особистий характер, оскільки вони виступають на захист своїх прав і
законних інтересів. При цьому заінтересованість відповідача протилежна заінтересованості
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позивача, що обумовлено “протистоянням” сторін у спірних матеріальних правовідносинах. Так,
позивач заінтересований в отриманні матеріального блага (спірної речі, житлового приміщення,
аліментів тощо) й ухваленні сприятливого для нього судового рішення, яке можна буде виконати
примусово. Інтерес відповідача полягає в тому, щоб суд підтвердив відсутність у нього будь-яких
обов’язків перед позивачем (що він не порушував прав позивача, діяв правомірно) й ухвалив
рішення про відмову у задоволенні позову.
По-третє, внаслідок “подвійності” природи заінтересованості тільки на сторони повною
мірою поширюються матеріально-правові та процесуальні наслідки судового рішення, що
набрало законної сили; цими ж обставинами пояснюються й суб’єктивні межі законної сили
судового рішення.
Четвертою ознакою сторін у процесі є те, що, оскільки справа ведеться в інтересах сторін,
саме на них покладаються судові витрати у справі, якщо вони не звільнені від них законом чи
судом.
Таким чином, сторони в цивільному процесі – це дійсні чи передбачувані суб’єкти спірних
матеріальних правовідносин, що є предметом судового розгляду, які мають у справі
юридичну заінтересованість, несуть судові витрати у справі та на яких поширюється
законна сила судового рішення.
Сторонами в позовному провадженні є позивач і відповідач. Сторонами (позивачем і
відповідачем) можуть бути фізичні особи (громадяни, особи без громадянства, іноземні
громадяни), юридичні особи, держава.Остання може виступати в процесі як сторона лише за
посередництвом органів державної влади, які власне і є юридичними особами. Законодавець не
згадує про можливість участі в процесі в якості сторін місцевих громад і Автономної республіки
Крим, проте їх права можуть бути захищені в порядку цивільного судочинства через органи
місцевого самоврядування і органи влади Автономної республіки Крим, що, як і державні
органи, мають статус юридичної особи. Для того, щоб бути стороною в цивільному процесі,
достатньо мати цивільну процесуальну правоздатність, а щоб безпосередньо (особисто)
здійснювати свої права в суді і доручати ведення справи представникові, потрібно мати також
процесуальну дієздатність.
Позивач – це дійсний або ймовірний суб'єкт спірного суб'єктивного права чи
охоронюваного законом інтересу, який особисто ініціював у суді цивільну справу чи вступив у
процес, порушений на захист його прав та інтересів іншою уповноваженою на це законом
особою.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 45 ЦПК України у випадках, встановлених законом,
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, 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
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брати участь у цих справах. Проте позивачем визнається саме особа, в інтересах якої процес
порушено.
Сучасне законодавство України (Цивільний кодекс України, Закон України ”Про захист
прав споживачів”, Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля та ін.) припускає
можливість захисту в суді прав та інтересів різноманітного характеру, в тому числі й захисту
численної групи осіб одночасно шляхом пред’явлення уповноваженою особою позову про
захист прав та інтересів невизначеного кола осіб, проте дані обставини не враховані в
цивільному процесуальному законодавстві, що є перешкодою реальному захисту прав і свобод
людини2.
Відповідач – це особа, притягнута судом до відповіді за позовом за вказівкою позивача чи
за ініціативою суду у зв'язку з припущенням про те, що вона не виконує покладений на неї
обов'язок, тим самим порушуючи суб'єктивне право чи інтерес позивача.
Вирішальним для визначення відповідача в конкретній справі є воля позивача. Саме позивач
вказує особу, яка, ймовірно, порушила його право чи інтерес. Разом з тим у ході розгляду справи
може виявитися, що позов пред'явлений не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом,
тобто встановлено, що відповідач не є правозобов'язаною особою, суб'єктом матеріальних
правовідносин. Підстави для виникнення такої ситуації можуть бути різноманітними: зміна
суб'єктивного переконання позивача, збільшення обсягу доказової інформації, додаткові правові
консультації та ін.
Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом підвищеної
небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним
засобом. Відповідно, позов про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки,
слід пред’являти до його власника. Тому водій, який керував автомобілем, що належить
транспортному підприємству, буде неналежним відповідачем за позовом про відшкодування
шкоди, що пред’явлений до нього потерпілим. Належним відповідачем слід визнати власника –
транспортне підприємство.
У цьому випадку відповідач визнається неналежним, і суд може допустити заміну
неналежного відповідача. При цьому про неналежного відповідача можна говорити лише в тому
випадку, якщо суд вказує особу – належного відповідача, який має виконати вимогу позивача й
відповідати за позовом.

2

Степаненко Т. В. Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – Харківський
національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008. – С. 2.

12

Порядок заміни неналежного відповідача закріплений ст. 33 ЦПК України, згідно з якою суд
за клопотанням позивача, не припиняючи розгляду справи, замінює первісного відповідача
належним відповідачем, якщо позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за позовом.
Отже за змістом вищеназваної норми ініціатива щодо заміни неналежного відповідача
належним залишена за позивачем. У разі, якщо позивач не звернеться до суду з клопотанням про
відповідну заміну, суд відмовить позивачеві у задоволенні позовних вимог до неналежного
відповідача, постановивши рішення.
У випадку, коли після відкриття провадження у справі з’ясується, що за позовом слід
відповідати більше ніж одній особі, суд залучає до участі у справі іншу особу як співвідповідача.
При цьому можливість такого залучення законодавець теж пов’язує із наявністю відповідного
клопотання позивача.
Після заміни неналежного відповідача або залучення до участі у справі співвідповідача
справа за клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розглядається
спочатку, оскільки новому відповідачу необхідно ознайомитися з матеріалами справи, своїми
процесуальними правами та обов’язками, брати участь у дослідженні доказів.
Слід зазначити, що діюче цивільне процесуальне законодавство передбачає лише заміну
неналежного відповідача. Встановивши під час розгляду справи, що позов пред'явлений не тією
особою, якій належить право вимоги, суд не може її замінити. Така справа може бути припинена
шляхом закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або ухваленням
рішення суду про відмову у задоволенні позову. Неможливість заміни неналежного позивача
обумовлена принципом диспозитивності цивільного судочинства – суд розглядає цивільні справи
не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб і не може з власної ініціативи розпочати
розгляд справи в інтересах тієї чи іншої особи, навіть якщо така особа має право вимоги до
відповідача.
Заміна неналежного відповідача можлива тільки у суді першої інстанції протягом усього
часу розгляду справи. Питання про заміну неналежного відповідача повинно вирішуватися у
судовому засіданні, а не в момент порушення справи. Про заміну неналежного відповідача
належним або залучення співвідповідача суд постановляє ухвалу.
Для того, щоб сторони могли успішно захищати в цивільному процесі свої права й
охоронювані законом інтереси, вони наділяються різноманітними процесуальними правами і
несуть найбільше процесуальних обов'язків. За принципом процесуальної рівноправності сторін
позивач і відповідач мають рівні процесуальні права і обов’язки (ч.1 ст. 31 ЦПК України).
Як і всі особи, які беруть участь у справі, сторони наділені загальними правами і
обов’язками, передбаченими статтею 27 ЦПК України.
Спеціальними правами сторін є права з розпорядження матеріально-правовою вимогою (у
позивача) і відповідним цій вимозі обов'язком (у відповідача). Так, згідно зі ст. 31 ЦПК позивач
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має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних
вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. До
початку розгляду судом справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви
змінити предмет або підставу позову, а відповідач – пред'явити зустрічний позов. Сторони
можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу. Кожна із сторін має право
вимагати виконання судового рішення в частині, що її стосується.
Сторони наділені також процесуальними обов'язками. Вони зобов'язані, зокрема, надавати
докази на обґрунтування своїх вимог чи заперечень, вони несуть судові витрати по справі,
зобов'язані особисто з'явитися за викликом суду в судове засідання.
Відповідно до частини першої ст. 36 ЦПК України сторона, в якої за рішенням суду виникне
право заявити вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити вимогу сама
третя особа, зобов'язана повідомити суд про цю третю особу.
Відповідно до частини третьої ст. 131 ЦПК України сторони до або під час попереднього
судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, – до
початку розгляду справи по суті, зобов'язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що
стосуються предмету спору, а також про всі відомі їм незавершені судові провадження, що
стосуються предмету спору.
У разі невиконання деяких процесуальних обов’язків для сторін настають певні негативні
наслідки. Так, у разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним
чином, суд залишає позовну заяву без розгляду. У разі повторної неявки в судове засідання
відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних
чи доказів (постановляє заочне рішення).
Справи позовного провадження передбачають наявність сторін, які протистоять одна одній, –
учасників спору про право, що є предметом судового розгляду. Водночас, справи непозовного
провадження характеризується відсутністю таких суб’єктів цивільного процесу як сторони.
Специфічними учасниками справ окремого і наказного провадження є заявники й інші
заінтересовані особи. Як і у випадку із сторонами, чинний ЦПК України нормативного
визначення цих суб’єктів не містить, проте аналіз норм процесуального законодавства дозволяє
сформулювати відповідні поняття.
Хоча законодавець об’єднав учасників наказного і окремого провадження єдиними
термінами – заявники й інші заінтересовані особи, їх процесуальна природа залежно від виду
провадження є різною. Так, заявником у справах окремого провадження є фізична або юридична
особа, яка ініціює відкриття окремого провадження шляхом подання заяви про підтвердження
наявності або відсутності юридичних фактів чи неоспорюваних прав. Звертаючись до суду в
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порядку окремого провадження, заявник вживає заходів щодо охорони власних прав та інтересів,
інтересів інших фізичних осіб, інтересів місцевих громад, а також інтересів суспільства3.
Іншими заінтересованими особами у справах окремого провадження є фізичні або
юридичні особи, прав і інтересів яких стосуватиметься рішення у справі, що буде постановлене
за результатами розгляду справи окремого провадження. При цьому не слід плутати «інших
заінтересованих осіб» із органами та особами, яким законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб, що беруть участь у окремому провадженні в порядку статті 45
ЦПК України. Останні не мають матеріально-правової заінтересованості у результатах розгляду
справи окремого провадження, оскільки рішення у справі не вплине на їх суб’єктивні права або
інтереси4. Проте необхідно зауважити, що відповідно до частини першої ст. 253 ЦПК України у
справах про усиновлення орган опіки і піклування або інший уповноважений орган виконавчої
влади є «заінтересованою особою» у справі, хоча рішення по справі й не впливає на права та
обов’язки такого органу, а він бере участь у справі з метою надання висновку для захисту прав й
інтересів дитини. Зазначене положення закону видається недоречним, оскільки серед прав
«заінтересованих осіб», як суб’єктів процесу, право на надання висновку у справі не
передбачено. Натомість право надавати висновок на виконання свої повноважень належить лише
суб’єкту цивільного процесу, який має назву «органи та особи, яким законом надано право
захищати права, свободи та інтереси інших осіб». Орган опіки і піклування має всі ознаки
суб’єкта, передбаченого частиною третьою ст. 45 ЦПК України, через що у справах про
усиновлення орган опіки і піклування матиме подвійний статус – заінтересована особа і орган,
якому законом надано право захищати права, свободи й інтереси інших осіб.
Відповідно до частини п’ятої ст. 31 ЦПК України заявник та заінтересовані особи у справах
окремого провадження мають права і обов'язки сторін, за винятками, встановленими у розділі IV
ЦПК України, що регулює окреме провадження. Так, заявник і заінтересована особа не можуть
укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду; оскільки в окремому
провадженні відсутній позов, не можуть визнати позов, змінити підставу або предмет позову,
розмір позовних вимог або відмовитись від позову тощо.
Дещо іншу процесуальну сутність мають заявники й інші заінтересовані особи у справах
наказного провадження. Так, аналіз ряду норм ЦПК України свідчить, що заявник у справах
наказного провадження має назву «стягувач», а заінтересована особа, яка є обов’язковим
суб’єктом наказного провадження, називається «боржник». Нормативного визначення цих двох
суб’єктів ЦПК України не дає, проте узагальнивши ознаки, пропонуємо наступне визначення
3

Більш детально про це йдеться в розділі, присвяченому окремому провадженню.
При цьому слід зазначити, що в судовій практиці нерідко органи державної влади чи місцевого самоврядування
визначаються як заінтересовані особи у справах окремого провадження, хоча відповідно до статей 26 і 45 ЦПК
України вони мають інший статус – органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи,
інтереси інших осіб.
4
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зазначених суб’єктів: заявником (стягувачем) є фізична або юридична особа, яка звертається
до суду з заявою про видачу судового наказу у випадках наявності вимог до боржника,
підтверджених безспірними письмовими доказами, або в інтересах якої з такою вимогою
звертається інша уповноважена особа.
Заінтересованою особою (боржником) є фізична або юридична особа, яка вказана в заяві
про видачу судового наказу як така, що має матеріально-правові зобов’язання перед стягувачем,
і з якої в безспірному порядку належить стягнути суму грошових зобов’язань.
Переліку прав і обов’язків боржника і стягувача ЦПК України не містить. У зв’язку із
специфікою наказного провадження сукупність загальних процесуальних прав суб’єктів
наказного провадження значно менша, ніж у осіб, які беруть участь у справах позовного і
окремого проваджень5.
Як вже зазначалося вище, «інші заінтересовані особи» відповідно до частини другої ст. 26
ЦПК України є особами, які беруть участь у справах наказного і окремого проваджень. Проте
ЦПК України вживає термін «заінтересована особа» не лише в значенні процесуального суб’єкта.
Наприклад, відповідно до частини третьої ст. 133 ЦПК України за заявою заінтересованої особи
суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову. В наведеній нормі «заінтересована
особа» не є суб’єктом наказного чи окремого провадження. Так само не в значенні особи, яка
бере участь у справі, ЦПК України вживає термін «заінтересована особа» в частині третій ст.
133, частині третій ст. 137, частині четвертій ст. 151, частині першій ст. 207, в розділі VI, що
регулює процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень, тощо.
3. Процесуальна співучасть
Процесуальна співучасть означає множинність сторін, тобто можливість участі в одному
процесі кількох позивачів та (або) кількох відповідачів. Відповідно до ст. 32 ЦПК України позов
може бути пред'явлений спільно кількома позивачами або до кількох відповідачів. Кожен із
позивачів або відповідачів щодо іншої сторони діє в цивільному процесі самостійно. Участь у
справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) допускається, якщо:
1) предметом спору є спільні права чи обов'язки кількох позивачів або відповідачів
(наприклад, позови, що виникають з права спільної власності);
2) права і обов'язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави (наприклад,
спільне спричинення шкоди декількома особами);
3) предметом спору є однорідні права та обов'язки (наприклад, позови про стягнення
заробітної плати, що подаються декількома працівниками до одного роботодавця).
5

Більш детально про це йдеться в розділі, присвяченому наказному провадженню.
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У перших двох випадках співучасть пов’язана з множинністю суб’єктів спірних
матеріальних правовідносин, а в останньому має місце об’єднання однорідних позовних вимог
або справ в одне провадження.
Співучасники (співпозивачі, співвідповідачі) є дійсними чи ймовірними суб’єктами спірних
матеріальних правовідносин, що є предметом судового розгляду. Для співучасті характерно те,
що співучасть – це така чисельність осіб на стороні позивача чи відповідача, при якій право
вимоги кожного зі співпозивачів є самостійним, тобто право вимоги одного позивача існує поряд
із правом вимоги іншого так само, як і обов'язок відповідати за позовом іншого відповідача.
Тому важливою ознакою співучасті є наявність у декількох позивачів чи відповідачів у справі
однакових за спрямованістю матеріально-правових вимог чи юридичних обов'язків. Ця ознака
дозволяє відрізняти процесуальну співучасть від участі у цивільному процесі третіх осіб з
самостійними вимогами.
Таким чином, співучасть як самостійний процесуальний інститут характеризується
наступними ознаками:
1) співучасники є припустимими суб’єктами тих спірних матеріальних правовідносин, що
входять до предмету судового розгляду;
2) співучасники – особи, які беруть участь у одному й тому самому судочинстві;
3) право вимоги або обов’язок одного з учасників не виключає права вимоги або обов’язку
інших співучасників6.
Отже, процесуальна співучасть – участь у тому самому цивільному процесі декількох
позивачів чи відповідачів, матеріально-правові іпроцесуальні інтереси яких не суперечать
один одному. Співучасть за формою можна розділити на наступні види:
а) активна співучасть – кілька співпозивачів пред'являють позов одному відповідачу;
б) пасивна співучасть – один позивач позиває проти декількох співвідповідачів;
в) змішана співучасть – кілька співпозивачів пред'являють позов до декількох
співвідповідачів.
Крім активної, пасивної і змішаної співучасті, практичне значення має поділ співучасті в
залежності від характеру матеріально-правових зв’язків між суб’єктами спірних правовідносин –
на обов'язкову (необхідну) і факультативну (можливу, припустиму).
Обов'язкова співучасть буває в тому випадку, якщо характер спірних матеріальних
правовідносин такий, що питання про права й обов'язки одного із суб'єктів неможливо вирішити
без залучення до справи інших суб'єктів цих правовідносин. Так, наприклад, у справах про
захист честі і гідності, якщо позов містить вимогу про спростування відомостей,

6

Абова Т. Е. Соучастие в гражданскомпроцессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1952. – С. 7.
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розповсюджених у засобах масової інформації (повідомлення по телебаченню і т. п. ), як
співвідповідачі залучаються автор і відповідний орган масової інформації (редакція і т. п. ).
Цивільне процесуальне законодавство не дає переліку випадків обов’язкової співучасті або
вказівок на її підстави. Проте аналіз судової практики дає можливість зробити висновок, що
обов’язкова співучасть повинна мати місце в усіх випадках, коли підставою вимог декількох
позивачів або до декількох відповідачів є спільне право або спільний обов’язок. У зв’язку з цим
співучасть є обов’язковою у справах, що стосуються спільної власності (сумісної і часткової);
спадкових справах (якщо наявні декілька спадкоємців); справах, що стосуються авторських прав
і прав винахідника (якщо мова йде про працю декількох авторів чи винахідників); справах про
захист честі, гідності або ділової репутації; справах, що стосуються користування житловими
приміщеннями тощо.
Втім, є певна проблема, якщо обов’язкова співучасть має бути на стороні позивача. Навіть за
наявності матеріально-правових підстав для обов’язкової співучасті, залучити співпозивача до
процесу поза його волею неможливо, оскільки цивільне судочинство є диспозитивним.
Факультативна співучасть має місце в тих випадках, коли в справі наявна множинність осіб
на боці однієї сторони, хоча питання про право одного зі співучасників можна було б вирішити
самостійно, незалежно від прав і обов'язків інших співучасників. Факультативна співучасть
обумовлена доцільністю спільного розгляду позовних вимог декількох позивачів або до
декількох відповідачів. Така співучасть можлива як з ініціативи позивача, так і з ініціативи суду.
З ініціативи позивачів факультативна співучасть виникає, наприклад, у разі звернення декількох
працівників з вимогою про стягнення заробітної плати до одного роботодавця. Також за
ініціативи позивача може виникнути пасивна співучасть у разі залучення співвідповідача під час
судового розгляду в порядку частини першої ст. 33 ЦПК України. З ініціативи суду
факультативна співучасть виникає у разі об’єднання в одне провадження декількох однорідних
позовних вимог в порядку частини першої ст. 126 ЦПК України. Вирішуючи питання про таке
об’єднання, суди виходять з міркувань доцільності сумісного розгляду декількох позовів в
одному провадженні, необхідності забезпечити процесуальну економію, сприяючи скороченню
часу і засобів, що витрачаються на розгляд справи. У зв’язку з цим суд також наділений правом
скасовувати сформовану позивачами співучасть, роз'єднуючи поєднані в одному провадженні
вимоги у самостійні провадження, якщо їх спільний розгляд ускладнює вирішення справи, в
порядку частини другої ст. 126 ЦПК України.
Співучасники наділені всіма правами сторін. Кожний зі співпозивачів або співвідповідачів
стосовно іншої сторони виступає самостійно. Відмова від позову одного зі співпозивачів не
зв'язує інших, а визнання позову одним зі співвідповідачів стосується тільки цього відповідача.
Кожен із співучасників має право без погодження з іншими подати будь-яке клопотання або
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вчинити іншу процесуально дію, що матиме значення лише для нього. Іншими словами,
процесуальні дії одного із співучасників не тягнуть за собою процесуальних наслідків відносно
інших співучасників. Усі співпозивачі і співвідповідачі мають рівні права і несуть рівні
обов'язки.
Співучасники мають право доручити ведення своєї справи одному зі співучасників, якщо він
наділений повною цивільною процесуальною дієздатністю (ст. 32 ЦПК України). На випадок
доручення ведення справи одному із співучасників поширюють дію правила про процесуальне
представництво7. У випадку подачі одним зі співучасників апеляційної скарги інші співучасники
вправі приєднатися до цієї скарги, те ж правило стосується і касаційної скарги (ст. 299, 329 ЦПК
України).
4. Треті особи в цивільному процесі
Стаття 26 ЦПК України до осіб, які беруть участь у справі, відносить також і третіх осіб.
Позовне провадження неможливе без позивача та відповідача: спір, що виник між ними,
визначає предмет та специфіку процесу. Разом з тим можливі випадки, коли вирішення
матеріально-правового спору між позивачем та відповідачем вплине на реалізацію матеріальних
прав інших осіб, які певним чином (прямо чи опосередковано) пов’язані з правовідносинами, що
стали предметом процесу. Саме цими обставинами викликана можливість участі у справі третіх
осіб. Сама назва – "треті особи" – означає, що вони стають третіми відносно учасників судового
спору (позивач – перша особа, відповідач – друга) і внаслідок цього не можуть бути ініціаторами
цивільного процесу, оскільки вступають у справу, вже ініційовану позивачем. Участь третіх осіб
у процесі дуже важлива і необхідна для правильного і своєчасного розгляду і вирішення
цивільної справи, оскільки дозволяє зібрати весь доказовий матеріал, з'ясувати дійсні
взаємовідносини сторін, уникнути винесення суперечливих і навіть взаємовиключних судових
рішень.
Оскільки треті особи юридично пов’язані з предметом процесу, для них характерна
юридична заінтересованість у справі. Характер юридичної заінтересованості осіб, які беруть
участь у справі різний, що обумовлює різницю в їх правовому становищі. На відміну від
прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників сторін,
юридична заінтересованість третіх осіб або тотожна заінтересованості сторін, або близька до
останньої.
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7

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С.Бичкова, Ю.В.Білоусов,
В.І.Бірюков та ін.; За заг. ред. С.С.Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2010. – С. 74.

19

осіб, їх права та інтереси не збігаються повністю або частково із заінтересованістю, правами й
інтересами сторін.
Таким чином, треті особи – це учасники цивільного процесу, які вступають або
залучаються до участі у вже порушеній сторонами справі для захисту своїх суб'єктивних
прав чи охоронюваних законом інтересів і мають юридичну заінтересованість, що не
збігається з інтересами сторін.
У залежності від характеру юридичної заінтересованості розрізняють два види третіх осіб:
1) треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору;
2) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Єдиною ознакою, що об’єднує ці два види третіх осіб, є їх вступ в уже розпочатий процес у
справі зі спору між іншими суб’єктами – сторонами. В іншому ж вони суттєво різняться. Третіми
особами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.
Третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, є такі
учасники цивільного процесу, які вступають до процесу у справі між сторонами шляхом
пред'явлення самостійної вимоги (позову) у встановленому законом порядку для захисту
своїх суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.
Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, вступає до процесу через
переконання, що спірне право належить їй, а не позивачеві чи відповідачу. Третя особа цього
виду вступає до процесу за власною ініціативою.
Наприклад, у суді розглядається спір колишнього подружжя про поділ спільно нажитого
майна. Позивач Б. (колишній чоловік) пред’явив позов до відповідача М. (колишньої дружини)
про поділ спільно нажитого майна, претендуючи на половину. Дізнавшись про процес, у справу
вступає В. – сусід відповідачки, стверджуючи, що телевізор, який включений позивачем до
спільно нажитого майна, був наданий В. сторонам у тимчасове користування, й заявляючи свої
вимоги на цю річ (телевізор). У даному випадку В. є третьою особою, яка заявляє самостійні
вимоги щодо предмета спору.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у
справу до закінчення судового розгляду, пред’явивши позов до однієї чи обох сторін. Ці особи
мають усі процесуальні права і обов’язки позивача (ч. 1 ст. 34 ЦПК України). Це нормативне
положення потребує деякої конкретизації. Пред’явлення позову до обох сторін – позивача і
відповідача – має підставою те, що і сторони, і третя особа, яка вступає до процесу, пов’язані
припустимими спірними матеріальними правовідносинами. При цьому і сторони, і треті особи
незалежні одне від одного у розпорядженні своїми процесуальними правами, зокрема, позивач
може відмовитися від позову, сторони можуть укласти мирову угоду як за участі третьої особи,
так і без неї. При цьому розпорядження сторони своїм процесуальним правом не впливає на
право третьої особи на розгляд її позовних вимог.
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Якщо третя особа звернулася з позовом до обох сторін, а позивач відмовився від позову до
відповідача, предметом розгляду залишається позов третьої особи до позивача і відповідача.
Якщо третя особа позивається лише до відповідача, у разі відмови позивача від позову,
провадження у справі припиняється лише в частині вимог позивача до відповідача, при цьому
продовжується розгляд позовних вимог третьої особи до відповідача. У разі звернення третьої
особи з позовною вимогою лише до позивача, то відмова останнього від позову тягне за собою
припинення провадження у справі стосовно вимог позивача до відповідача, але провадження
стосовно вимог третьої особи до позивача продовжується. Те ж саме стосується укладання
мирової угоди між сторонами без участі третьої особи – провадження припиняється лише в
частині вимог позивача до відповідача, а розгляд позовних вимог третьої особи продовжується.
Оскільки третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, за своєю
процесуальною природою є позивачем, його процесуальні права і обов’язки за кількістю і за
якістю є аналогічними тим, якими наділений позивач.
В теорії цивільного процесуального права виокремлюють характерні ознаки третіх осіб, які
заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.8
По-перше, підставою вступу в процес даного виду третіх осіб є наявність самостійної вимоги
щодо предмета спору. На предмет спору претендують як сторони, так і третя особа. Що ж
стосується права на предмет спору, то відповідь на це може бути дана тільки в судовому рішенні.
По-друге, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, вступають до
справи за власною ініціативою шляхом пред’явлення позову. Рекомендація з приводу вступу
третьої особи у справу може виходити і від суду, проте залучення даного виду третіх осіб у
процес проти їх волі є неможливим. Треті особи цього виду, вступаючи в процес, повинні
звернутися до суду з позовною заявою, складеною відповідно до вимог ст. ст. 119, 120 ЦПК
України, сплативши судовий збір, а також зробити інші дії як позивачі.
По-третє, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть
вступити у процес до моменту ухвалення судом рішення у справі. Практично третя особа, яка
заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, може вступити до процесу, починаючи зі стадії
провадження у справі до судового розгляду й до видалення суду до нарадчої кімнати для
ухвалення рішення у справі. Це важливий момент у розумінні відмінності третьої особи, яка
заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, від позивача. Після вступу в справу третьої
особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням цієї особи
розглядається спочатку.
По-четверте, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть
претендувати на весь предмет спору або на його частину. Так, у вищенаведеному прикладі, третя
8
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особа В. заявляє самостійні вимоги щодо частини предмета спору – телевізор, що входить до
складу майна подружжя.
По-п’яте, інтереси третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору,
суперечать інтересам обох сторін, але можуть суперечити інтересам одної зі сторін, не
співпадаючи при цьому з інтересами протилежної сторони.
Права та обов’язки третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору,
відповідають правам і обов’язкам сторін.
Третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, необхідно відрізняти від
співпозивачів за низкою підстав. Так, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо
предмета спору, завжди вступають у вже розпочатий позивачем процес, а співпозивачі можуть
одночасно подати позов й ініціювати справу. Вимоги, заявлені співпозивачами, не виключають
одна одну; їх інтереси співпадають й протистоять інтересам відповідача. Задоволення або
відмова у задоволенні вимоги одного зі співпозивачів не впливають на вирішення вимог інших.
Інтереси третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, протистоять, як
правило, інтересам обох сторін; предмет вимоги позивача і третьої особи співпадають у повному
обсязі або частково. Відповідно, задоволення вимоги позивача обов'язково спричинить за собою
відмову в задоволенні позову (в цілому чи в частині) третьої особи і навпаки.
Третя особа, яка має самостійні вимоги щодо предмету спору, і не вступила до процесу, не
позбавлена права звернутися з позовом окремо. Проте вступ третьої особи до чужого процесу
має для неї переваги, оскільки її право буде захищене раніше, одразу вирішиться спір між усіма
заінтересованими особами. Це має особливе значення у випадку спору щодо майна. Якщо спірне
майно буде передане первинному позивачеві або залишене у відповідача, сторони можуть ним
розпорядитися, наприклад продати, що утруднить в подальшому захист прав третьої особи9.
Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є особи,
які вступають у вже розпочатий процес, якщо рішення у справі може вплинути на їх права
чи обов'язки стосовно однієї зі сторін.
Відповідно до ч. 1 ст. 35 ЦПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до ухвалення
судом рішення, якщо рішення в справі може вплинути на їх права або обов’язки щодо однієї зі
сторін.
Відповідно до ч. 3 ст. 35 ЦПК України Національне агентство з питань запобігання корупції
може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на
стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним
загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до
9
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звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов
праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з
повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупці» іншою особою.
Раніше треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, називалися
“пособниками стороны – рос.”, що досить вдало й чітко визначає характер їх участі у справі.
Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть бути
фізичні чи юридичні особи, які беруть участь у процесі на стороні позивача чи відповідача з
метою захисту своїх інтересів у зв'язку з можливістю пред'явлення до них у майбутньому
регресного позову або через іншу зацікавленість у результаті справи. Треті особи, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, найчастіше беруть участь у процесі на
стороні відповідача з метою сприяти йому у виграші справи і тим самим запобігти можливість
регресного позову.
Наприклад, потерпілий у результаті ДТП пред’являє позов про відшкодування шкоди,
завданої його здоров'ю, до володільця джерела підвищеної небезпеки, наприклад, до
автотранспортного підприємства (АТП). Третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору, на боці відповідача у процесі буде брати участь водій автобуса, який скоїв
наїзд на потерпілого.
До характерних ознак третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета
спору, в доктрині цивільного процесу відносять наступні.10
По-перше, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не є
суб’єктами спірних матеріальних правовідносин. Між третьою особою і стороною інший
характер відносин. Так, у нашому прикладі, між позивачем (потерпілим від ДТП) і відповідачем
(АТП)  відносини з відшкодування шкоди, завданої здоров'ю громадянина джерелом
підвищеної небезпеки. Між відповідачем, на чиєму боці виступає третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору, і самою третьою особою (водієм автобуса, який скоїв
ДТП), – трудові правовідносини.
По-друге, між третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, й
протилежною стороною (тобто іншою стороною, не на боці якої бере участь у процесі третя
особа) відсутні матеріально-правові відносини. В нашому прикладі водій не несе майнову
відповідальність безпосередньо перед позивачем.
По-третє, підставою участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, – юридична заінтересованість у результатах розгляду справи. Юридична
10
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заінтересованість передбачає вплив рішення суду на права і обов’язки третьої особи. Як правило,
це можливість пред’явлення регресного позову, зокрема у нашому прикладі АТП може
пред’явити водію регресний позов у новому процесі. Проте може бути й інший характер
юридичної заінтересованості.
Слід зазначити, що регресний позов заявляється й вирішується в новому процесі, тобто
окремо від розгляду первісного спору. Ухвалене рішення у справі з розгляду спору між
позивачем та відповідачем за умови залучення до справи третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору, має преюдиційне значення. Це означає, що під час
вирішення регресного позову в суді не підлягають доказуванню повторно ті факти, що вже були
встановлені в рішенні за первісним позовом.
По-четверте, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору,
виступають у процесі не самостійно, а на стороні позивача чи відповідача. Найчастіше треті
особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, беруть участь на стороні
відповідача. Проте не виключені випадки участі третіх осіб і на стороні позивача. Наприклад,
при уступці вимоги новий кредитор пред’являє позов до боржника. На стороні позивача може
бути залучений до участі у справі попередній кредитор.
По-п’яте, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, вступають
у процес шляхом подання заяви або залучаються до справи за клопотанням сторін, інших осіб,
які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. З питання залучення або допуску до участі у
справі третьої особи суд постановляє ухвалу.
Участь у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору,
можлива за власної ініціативи третьої особи, за ініціативою осіб, які беруть участь у справі, а
також за ініціативою суду.
Фізична або юридична особа, яка вважає, що рішення у справі, що розглядається, може
торкнутися її прав чи інтересів, або встановити для неї певні обов’язки стосовно однієї із сторін
даної справи, може звернутися до суду з заявою про свою участь у справі в якості третьої особи,
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.
Особи, які беруть участь у справі, з тих же підстав мають право звернутися з заявою про
залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. В заяві про
залучення третьої особи повинні бути зазначені ім’я (найменування) третьої особи, місце її
проживання (перебування) або місце знаходження та підстави, з яких вона має бути залучена до
участі у справі.
У разі, якщо ініціативу щодо залучення третьої особи виявляє не вона сама, а інша особа, яка
бере участь у справі, наприклад сторона, суд повідомляє третю особу про справу, направляє їй
копію заяви про залучення третьої особи і роз’яснює її право заявити про свою участь у справі.
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Копія заяви надсилається особам, які беруть участь у справі. Якщо від третьої особи не надійшло
повідомлення про згоду на участь у справі, справа розглядається без неї.
Як бачимо, умовою участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, є її на те згода. Проте ЦПК України не містить вказівки на те, що згода третьої
особи на участь у справі потрібна у разі її залучення за ініціативою суду.
Якщо особи, які беруть участь у справі, заперечують проти залучення чи допуску третьої
особи до участі у справі, це питання вирішується судом залежно від обставин справи.
Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору,
оформлюється ухвалою. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.
Необхідно відрізняти третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору,
від співучасників. Сторони є суб'єктами спірних матеріальних правовідносин; незалежно від
кількості осіб (співучасників) на боці позивача чи відповідача, усі вони – суб'єкти спору про
право, що вирішується судом. Існує певний зв'язок співучасників з іншою стороною – вони
володіють взаємними суб'єктивними правами і юридичними обов'язками. Треті особи, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, перебувають поза межами основних спірних
матеріальних правовідносин і не є його суб'єктами11.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають всі
процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені ст. 27 ЦПК України.

5. Процесуальне правонаступництво.
Поняття й умови участі у справі правонаступника
Процесуальні права та обов’язки під час судочинства з певної цивільної справи можуть
переходити від однієї особи, яка була стороною чи третьою особою в цивільному процесі, до
іншої особи, що в теорії цивільного процесуального права отримало назву процесуального
правонаступництва.
Відповідно до ч. 1 ст. 37 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної
особи, заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні, а також в інших випадках заміни особи у
відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної
сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу.
Сутність

процесуального

правонаступництва

полягає

в

тому,

що

одна

особа

–

правонаступник – замінює іншу особу (правопопередника) і продовжує участь у процесі замість
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правопопередника (позивача, відповідача або третьої особи). Підставою для вступу у процес
правонаступника є правонаступництво у матеріальному правовідношенні. Наприклад, така
ситуація можлива у разі смерті фізичної особи, що брала участь в якості позивача у цивільному
судочинстві. Якщо у померлої особи є спадкоємці, до них в порядку правонаступництва
перейдуть усі матеріальні права і обов’язки. Правонаступництво у матеріальних правовідносинах
стане підставою для заміни у процесі особи, яка вибула внаслідок смерті, її спадкоємцем, тобто
для процесуального правонаступництва. Але в наведеному прикладі заміна відбудеться лише за
умови бажання спадкоємців вступити до процесу. У разі ж смерті відповідача його
правонаступник буде залучений до процесу судом без його на те згоди.
У разі вибуття з процесу сторони – юридичної особи – підставою процесуального
правонаступництва є його реорганізація. Ліквідація ж юридичної особи тягне припинення її
існування без переходу прав і обов’язків в порядку правонаступництва до інших осіб.
Отже,

можливість

процесуального

правонаступництва

визначається

можливістю

правонаступництва в матеріальному праві. У матеріальному праві виділяють універсальне і
сингулярне правонаступництво. Універсальне правонаступництво має місце в тих випадках, коли
перехід прав і обов'язків від однієї юридичної особи до іншої відбувається в результаті
реорганізації, а між громадянами – у порядку спадкування. Сингулярне правонаступництво має
місце, коли сторона переуступає право вимоги чи здійснює переведення боргу, чи приймає борг
іншої особи на себе. На відміну від матеріального процесуальне правонаступництво може бути
тільки універсальним (загальним): процесуальні права і обов’язки сторони чи третьої особи
переходять до правонаступника в повному обсязі, без будь-яких винятків. У випадку
сингулярного правонаступництва в матеріальних правовідносинах (наприклад, при відступленні
права вимоги або переведенні боргу) правонаступництво в процесі також буде універсальним
(загальним).
Вирішуючи питання про можливість процесуального правонаступництва в кожному
конкретному

випадку,

варто

мати

на

увазі,

що

в

деяких

випадках

процесуальне

правонаступництво неможливе, оскільки правонаступництво неможливе в матеріальних
правовідносинах. Так, процесуальне правонаступництво неможливе у справах за позовами про
стягнення аліментів, про поновлення на роботі, про компенсацію шкоди, заподіяної здоров'ю
тощо, оскільки ці вимоги тісно пов'язані з особою позивача чи відповідача. В такому випадку
провадження у справі закривається відповідно до пп. 6, 7 ч. 1 ст. 205 ЦПК України.
Юридичним фактом, що тягне за собою виникнення процесуального правонаступництва, є
ухвала суду. Подія, що є підставою матеріального правонаступництва, так само, як і саме
матеріальне правонаступництво, – матеріально-правові передумови (чи підстави) процесуального
наступництва, проте не юридичні факти, що тягнуть за собою виникнення відповідних
процесуальних правовідносин. Процесуальне правонаступництво передбачає певну процедуру.
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Відповідно до пп. 1, 2 ч. 1 ст. 201, п. 1 ч. 1 ст. 203 ЦПК України у випадку смерті або
оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини
допускають правонаступництво, а також у випадку злиття, приєднання, поділу, перетворення
юридичної особи, яка була стороною у справі, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі
до залучення до участі у справі правонаступника. З питання зупинення провадження у справі суд
постановляє ухвалу.
Після оформлення матеріального правонаступництва провадження у справі повинно
відновитися. У такому випадку і настає процесуальне правонаступництво. Згідно зі ст. 204 ЦПК
України провадження у справі відновлюється ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у
справі, або з ініціативи суду після усунення обставин, що викликали його зупинення.
У випадку сингулярного правонаступництва (відступлення права вимоги, переведення боргу)
залучення у справу правонаступника відбувається без зупинення провадження у справі.
Питання про вступ правонаступника у процес вирішується в судовому засіданні.
Правонаступник повинен подати в суд докази, що підтверджували б його правонаступництво в
матеріальному праві (свідоцтво про право власності, документ про реорганізацію юридичної
особи, свідоцтво про спадщину), а суд постановляє ухвалу, відповідно до якої правонаступник
займає у процесі процесуальне становище свого попередника.
Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього так
само, як вони були обов'язкові для особи, яку він замінив. Відповідно у разі вступу у процес
правонаступника нове провадження у справі не відкривається, оскільки процесуальне
правонаступництво характеризується тим, що правонаступник продовжує участь правопоредника
у процесі.
Процесуальне правонаступництво слід відрізняти від заміни неналежного відповідача з
наступних підстав.
По-перше, процесуальне правонаступництво має місце з підстав, що виникли під час
процесу, а заміна неналежного відповідача ґрунтується на обставинах, що виникли до порушення
цивільного процесу.
По-друге, у випадку процесуального правонаступництва всі процесуальні права й обов’язки
правопопередника переходять до правонаступника. Під час заміни неналежного відповідача
такий перехід не відбувається. Неналежний відповідач не може нічого передати належному,
оскільки вибуває з процесу, тому що не може бути суб'єктом спірних матеріальних
правовідносин і, відповідно, мати процесуальні права й обов'язки.
По-третє, у випадку заміни неналежного відповідача справа розглядається спочатку, а в разі
процесуального правонаступництва – процес по справі продовжується.
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По-четверте, процесуальне правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, у тому
числі й на стадії виконання рішення по справі, тоді як заміна неналежного відповідача може
відбуватися тільки в суді першої інстанції.
Таким чином, процесуальне правонаступництво – це заміна в процесі особи, яка є
стороною чи третьою особою, іншою особою з переходом до неї всіх процесуальних прав і
обов'язків.
6. Судове представництво
Відповідно до ст. 38 ЦПК України сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону
захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи у
справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній
справі особисто або через представника. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права
мати у цій справі представника. Зазначене вище стосується лише фізичних осіб, які мають
процесуальну дієздатність.
Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах повноважень, наданих їм
законом, статутом чи положенням, або їх представники. Державу представляють відповідні
органи державної влади в межах їхньої компетенції через свого представника.
При цьому, між названими вище фізичними і юридичними особами за дотримання певних
умов виникають відносини, що мають назву „процесуальне представництво”. Процесуальне
представництво – це правовідносини, за якими одна особа (представник) здійснює в суді
процесуальні дії від імені та в інтересах іншої особи (яку представляють).
Беручи до уваги сутність судового представництва, можна стверджувати, що право вести
справи в суді через представника належить всім тим учасникам цивільного процесу, що мають
юридичний інтерес щодо результатів справи, тобто будь-якій особі, яка бере участь у справі
(виключенням є лише прокурор)12. Дане право може бути реалізоване особою, яка бере участь у
справі, на будь-якій стадії цивільного процесу і у будь-якій категорії справ, за виключенням
справ щодо усиновлення.
Існування представництва в цивільному процесі обумовлено різноманітними причинами. В
одних випадках – це неможливість безпосередньої (особистої) участі в розгляді справи
заінтересованого учасника внаслідок хвороби, завантаженості роботою, недієздатністю і т.п. В
інших випадках судове представництво є однією з форм надання кваліфікованої юридичної
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допомоги особам, що не мають необхідного обсягу правових знань для захисту своїх інтересів в
порядку цивільного судочинства13.
Стаття 26 ЦПК України відносить представників до осіб, які беруть участь у справі. Вони
мають юридичну заінтересованість у справі, що визначається інтересом тих осіб, від імені та на
захист яких вони здійснюють свою діяльність, або від імені яких вони здійснюють захист прав
інших осіб. Функція судового представництва – сприяти стороні або третій особі в судовому
захисті – похідна від матеріально-правової заінтересованості сторони чи третьої особи.
Особистого інтересу (інтересу до об’єкта процесу) представник у справі не має. Проте він має
процесуальну заінтересованість: вести процес в інтересах особи та добиватися ухвалення
рішення суду також в інтересах особи, яка ним представляється в суді.
Відповідно до ст. 40 ЦПК України процесуальним представником може бути будь-яка
фізична особа, яка відповідає наступним вимогам:
1) досягла вісімнадцяти років;
2) має цивільну процесуальну дієздатність;
3) має належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді;
4) не входить до переліку осіб, визначеного ст. 41 ЦПК України;
5) одночасно не представляє інтереси іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні
вимоги щодо предмета спору, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета
спору і беруть участь у справі на іншій стороні.
Для того, щоб бути представником у суді, особа повинна відповідати всім зазначеним
вимогам у сукупності.
Стаття 41 ЦПК України визначає перелік осіб, які не можуть бути представниками в суді.
Так, не можуть бути представниками в суді особи, які діють у цьому ж процесі як секретар
судового засідання, перекладач, експерт, спеціаліст, свідок. Так само не допускаються в якості
представників особи, які мають статус судді, слідчого, прокурора, крім випадків, коли такі особи
діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як
законні представники.
В юридичній літературі класифікація судового представництва здійснюється за різними
критеріями. Практичне значення має класифікація судового представництва в залежності від
підстав його виникнення. З урахуванням цього критерію представництво поділяється на
договірне і законне.
Представництво фізичних осіб буває двох видів:
1) добровільним – особа, яка бажає, щоб її представляли, самостійно визначає:
– брати їй участь у справі особисто, через представника або поряд з представником;
– кого саме обрати своїм представником;
13
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– які повноваження надати представнику;
2) законним – таким, що не залежить від волі особи, яку представляють. При законному
представництві закон встановлює:
– що інтереси певних категорій осіб обов'язково має представляти представник;
– хто саме буде представником;
– які повноваження належать представникові14.
Законне представництво здійснюється в інтересах недієздатних осіб та осіб, які не мають
повної дієздатності; громадян, визнаних безвісно відсутніми, а також в деяких випадках – в
інтересах спадкоємців, які ще не прийняли спадщину.
Законне представництво виникає на підставі закону, адміністративного або судового акта за
наявності таких юридичних фактів, як походження дітей від певних батьків, усиновлення,
встановлення опіки чи піклування над неповнолітніми, особами, визнаними недієздатними чи
обмежено дієздатними, призначення опіки над майном безвісно відсутньої особи, вжиття заходів
щодо охорони спадкового майна.
Представниками малолітніх осіб можуть бути батьки, усиновлювачі, опікуни та інші
особи, визначені законом. До останніх можна віднести:
– відповідний орган опіки та піклування, який здійснює опіку над дитиною до встановлення
над нею опіки і призначення їй опікуна (ст. 65 ЦК України);
–

заклад, що здійснює опіку над дитиною, яка в ньому перебуває, якщо над нею не

встановлено опіку або не призначено опікуна (ст. 66 ЦК України);
– патронатних вихователів, які повинні захищати дитину, її права та інтереси як опікуни без
спеціальних на те повноважень (ст. 255 СК України);
– прийомних батьків, які діють без спеціальних на те повноважень як опікуни прийомних
дітей (ч. 4 ст. 256-2 СК України);
– батьків-вихователів, які діють без спеціальних на те повноважень як опікуни дітей (ч. 4 ст.
256-6 СК України).
Інтереси недієздатних фізичних осіб мають право представляти їх опікуни та інші особи,
визначені законом, зокрема:
– відповідний орган опіки та піклування, який здійснює опіку над недієздатною особою до
встановлення над нею опіки і призначення їй опікуна (ст. 65 ЦК України);
– заклад, що здійснює опіку над недієздатною особою, яка в ньому перебуває, якщо над нею
не встановлено опіку або не призначено опіку на (ст. 66 ЦК України).
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За загальним правилом, права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб, а також осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена, у суді захищають їх законні представники.
Законними представниками неповнолітніх осіб та осіб, цивільна дієздатність яких
обмежена можуть бути батьки (для неповнолітньої особи), усиновлювачі (для неповнолітньої
особи), піклувальники, інші особи, визначені законом. Останніми можуть бути:
– відповідний орган опіки та піклування, який здійснює піклування над особою, цивільна
дієздатність якої обмежена, до встановлення над нею піклування і призначення їй піклувальника
(ст. 65 ЦК України);
– заклад, що здійснює піклування над особою, цивільна дієздатність якої обмежена і яка в
ньому перебуває, якщо над нею не встановлено піклування або не призначено піклувальника (ст.
66 ЦК України).
Особа, яка визнана безвісно відсутньою, не може самостійно захищати свої права, свободи та
інтереси у суді.
Відповідно до ч. 1 ст. 44 ЦК України на підставі рішення суду про визнання фізичної особи
безвісно відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та
встановлює над ним опіку. Хоча у випадках, передбачених ч. 2 ст. 44 ЦК України, ч. 2 ст. 248
ЦПК України, опіка може бути встановлена над майном і до ухвалення такого рішення.
На опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, покладаються
відповідні обов'язки, а саме:
– приймати виконання цивільних обов'язків на її користь;
– погашати за рахунок її майна борги;
– управляти цим майном в її інтересах;
– надавати за рахунок цього майна утримання особам, яких вона за законом зобов'язана
утримувати (частини 3, 4 ст. 44 ЦК України).
У зв'язку із цим законодавець передбачив, що законним представником фізичної особи, яка
визнана безвісно відсутньою, є опікун, призначений для опіки над її майном.
Згідно з ч. 5 ст. 44 ЦК України у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи
безвісно відсутньою опіка над її майном припиняється.
Права, свободи та інтереси спадкоємців, які ще не прийняли спадщину, може захищати
законний представник –

виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо

охорони спадкового майна.
Виконавцем заповіту може бути як фізична, так і юридична особа. Він може бути
призначений: заповідачем (ст. 1286 ЦК України); спадкоємцями, якщо заповідач не призначив
виконавця заповіту, або якщо особа, яка була ним призначена, відмовилася від виконання
заповіту чи була усунена від виконання заповіту (ч. 2 ст. 1287 ЦК України); судом, якщо
спадкоємці не можуть досягти згоди щодо призначення виконавця заповіту (ч. 3 ст. 1287 ЦК
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України); нотаріусом за місцем відкриття спадщини, якщо заповідач не призначив виконавця
заповіту або якщо виконавець заповіту відмовився від виконання заповіту чи був усунений від
його виконання і якщо цього потребують інтереси спадкоємців (ст. 1288 ЦК України).
Відповідно до ст. 1284 ЦК України, у випадку, коли спадкування здійснюється не лише за
заповітом, а й за законом, виконавець заповіту, якого призначив спадкодавець, вживає заходів
щодо охорони всієї спадщини. Проте спадкоємці за законом мають право призначити іншу
особу, яка вживатиме заходів щодо охорони частини спадщини, що спадкується за законом.
Але у будь-якому разі, зокрема при спадкуванні за законом, нотаріус за місцем відкриття
спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріуса,- відповідні органи місцевого
самоврядування з власної ініціативи, або за заявою спадкоємців повинні вживати заходів щодо
охорони спадкового майна (ч. 2 ст. 1283 ЦК України). Для цього нотаріус проводить опис
спадкового майна, призначає його охоронця та передає майно йому на зберігання.
Охоронцем спадкового майна може бути призначено осіб з числа спадкоємців, опікунів над
майном осіб, визнаних безвісно відсутніми або місцеперебування яких невідоме, або інших осіб,
визначених спадкоємцями (п. 4.1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р № 296/5)15.
У разі відсутності у сторони чи третьої особи, визнаної недієздатною або обмеженою у
цивільній дієздатності, законного представника суд за поданням органу опіки та піклування
ухвалою призначає опікуна або піклувальника і залучає їх до участі у справі як законних
представників.
Якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня чи неповнолітня особа,
позбавлена батьківського піклування, не має законного представника, суд ухвалою встановлює
над нею відповідно опіку чи піклування за поданням органу опіки та піклування, призначає
опікуна або піклувальника та залучає їх до участі у справі як законних представників.
У разі якщо законний представник не має права вести справу в суді з підстав, встановлених
законом, суд за поданням органу опіки та піклування замінює законного представника.
Суд може призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або
неповнолітньої особи, якщо це відповідає її інтересам.
Звільнення опікуна чи піклувальника в разі, якщо їх призначив суд, і призначення ними
інших осіб здійснюються в порядку, встановленому частиною другою статті 241 ЦПК України.
Значення законного представництва полягає в тому, що представник, маючи повний об’єм
процесуальної дієздатності, доповнює недостатній обсяг процесуальної дієздатності особи, яка
має неповну або обмежену дієздатність. У випадку представництва інтересів недієздатної особи
15
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або особи, яка визнана безвісно відсутньою, законний представник реалізує процесуальні
повноваження замість неї, тим самим захищаючи її права. Представляючи інтереси майбутніх
спадкоємців, охоронець спадкового майна захищає їх майновий інтерес. Іншими словами, у
випадку, якщо б інститут законного представництва був відсутній в цивільному процесі, деякі
категорії осіб взагалі б були позбавлені можливості захистити свої права в судовому порядку.
Другим видом процесуального представництває договірне, або добровільне, представництво.
Договірне представництво

–

це представництво, підставою виникнення

якого

є

волевиявлення представника і довірителя, іншими словами, в його основі лежить договір.
Договірне представництво може здійснюватися адвокатами, юрисконсультами чи іншими
працівниками підприємств, установ, організацій, співучасниками та іншими особами, які
допущені судом до здійснення процесуальних функцій представника.
Отже, підставою виникнення договірного представництва є угода, при цьому вона може бути
як цивільно-правовою, так і трудовою. Наприклад, відносини між довірителем і адвокатом мають
своєю підставою укладання договору доручення. Виходячи з аналізу норм чинного ЦПК
України, представляти інтереси особи в цивільному процесі за договором доручення може не
лише адвокат, а й будь-яка інша повнолітня і дієздатна фізична особа.
У випадку, якщо інтереси юридичної особи в суді представляє її працівник, підставою такого
представництва може бути трудовий договір (наприклад, юрисконсульт підприємства
зобов’язаний представляти інтереси свого роботодавця в суді, що передбачено посадовою
інструкцією, яка є частиною трудового договору).
Різновидом договірного представництва є представництво одного із співучасників за
дорученням інших співучасників. Специфіка його полягає в тому, що особа, яка представляє
інтереси співучасників, одночасно має процесуальний статус і сторони, і представника. Таке
представництво можливе лише за умови, що інтереси співучасників у конкретній справі
повністю співпадають.
Значення договірного представництва полягає в двох аспектах. По-перше, можливість
мати представника дає можливість особі, яка не може бути фактично присутньою під час
судового засідання та здійснення інших процесуальних дій (внаслідок хвороби, відсутності в
населеному пункті, де відбувається судове засідання тощо), захищати свої права в суді. При
цьому слід пам’ятати, що юридична особа внаслідок своєї суб’єктної специфіки може захищати
свої права в суді виключно через представника.
По-друге, враховуючи той факт, що вельми часто договірними представниками в суді є
адвокати та інші фахівці у галузі права, значення представництва полягає в можливості осіб, які
не володіють правовими знаннями, кваліфіковано захистити свої права та інтереси в порядку
цивільного судочинства через представника.
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Для здійснення процесуальних дій від імені та в інтересах сторін і третіх осіб представники
наділяються широким колом процесуальних прав, закріплених у ст. 27 ЦПК України, як і всі
особи, які беруть участь у справі.
Законні представники користуються всіма правами сторони чи третьої особи, яких вони
представляють. Проте слід зауважити: хоча цивільне процесуальне законодавство не встановлює
обмежень щодо повноважень законних представників, вони встановлені у нормах матеріального
права.
Так, опікун взагалі не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також
зобов'язуватися від його імені порукою (ч. 2 ст. 68 ЦК України).
Відповідно до ст. 70 ЦК України піклувальник не може давати згоду на укладення договорів
між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами, крім
передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування
на підставі договору позички.
Батьки малолітньої дитини, опікуни не мають права без дозволу органу опіки та піклування:
відмовитися від майнових прав дитини, підопічного; видавати письмові зобов'язання від імені
дитини, підопічного; укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або)
державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку,
квартири. Опікуни без відповідного дозволу не можуть також від імені підопічного укладати
договори щодо іншого цінного майна.
Батьки неповнолітньої дитини, піклувальники мають право дати згоду на вчинення
зазначених правочинів також лише з дозволу органу опіки та піклування (ст. 71 ЦК України, ст.
177 СК України). Окремо у ч. 5 ст. 190 СК України наголошується, що майно, одержане дитиною
за договором про припинення права на аліменти для неї у зв'язку з передачею права власності на
нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо), може бути відчужене до
досягнення цією дитиною повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.
Виходячи із цього, суд повинен враховувати зазначені обмеження при здійсненні законним
представником окремих процесуальних дій, зокрема відмови від позову, визнання позову,
укладення мирової угоди.
Серед прав, якими наділяються законні представники, законодавець окремо виділяє їх право
доручати ведення справи в суді іншим особам, тобто добровільним представникам. Цих осіб
законний представник обирає за всіма правилами, встановленими у статтях 40-42 ЦПК України.
Він же визначає обсяг їх повноважень відповідно до положень, закріплених у ст. 44 ЦПК
України16.
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Що ж стосується повноважень договірних представників, то відповідно до ст. 44 ЦПК
України представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені
особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження
повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у
виданій йому довіреності.
Окремо слід розглянути питання передоручення. За загальним правилом, відповідно до ст.
240 ЦК України, представник зобов'язаний здійснювати надані йому повноваження особисто.
Він може передати свої повноваження частково або в повному обсязі іншій особі у двох
випадках:
1)

якщо це встановлено договором між особою, яку представляють,

і представником. Вбачається, це правило поширюється і на випадки зазначення про
можливість передоручення у виданій представнику довіреності;
2)

якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він

представляє.
Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це
особу, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні
повноваження (замісника). Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала
повноваження, відповідальність за дії замісника як за свої власні.
Дії особи, якій передоручено представництво інтересів іншої особи (замісника), тягнуть за
собою наслідки для особи, яку цей замісник представляє.
Якщо особа бажає обмежити свого добровільного представника у праві на вчинення окремих
процесуальних дій, вона повинна зазначити про це у виданій йому довіреності.
Проте, оскільки повноваження добровільному представнику особа може надати також і за
договором (ч. 4 ст. 42 ЦПК України), правило, встановлене у ч. 2 цієї статті, вбачається, потрібно
поширювати і на такі випадки. Тобто особа, яка бажає обмежити свого представника у
повноваженнях, може вказати про це у договорі, укладеному із ним.
Такої позиції дотримується і Пленум Верховного Суду України (п. 9 Постанови Пленуму
Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 «Про застосування норм цивільного
процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції») 17.
Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначаються ст. ст. 248–
250 ЦК України. Так, згідно зі ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю припиняється у
разі:
– закінчення строку довіреності;
17
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– скасування довіреності особою, яка її видала;
– відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
– припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
– смерті особи, яка видала довіреність, обмеження її цивільної дієздатності, визнання її
недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;
– смерті особи, якій видана довіреність, обмеження її цивільної дієздатності, визнання її
недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою.
Крім того, особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може у
будь-який час її скасувати, а представник має право відмовитися від вчинення дій, які були
визначені довіреністю.
Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю
має бути повідомлено суд шляхом подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у
судовому засіданні.
У разі відмови представника від наданих йому повноважень представник не може бути у цій
самій справі представником іншої сторони.
Правильне оформлення повноважень представника – підстава допуску його до процесу. Вид
документа, яким можна посвідчити повноваження представників, залежить від виду
процесуального представництва.
Повноваження добровільного (договірного) представника фізичної особи, в більшості
випадків, мають бути визначені у виданій йому довіреності.
Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для
представництва її інтересів перед судом.
Строк дії довіреності встановлюється у самій довіреності. Якщо такий строк не
встановлений, довіреність зберігає чинність до припинення її дії. Проте у будь-якому разі у
довіреності має бути вказана дата, з якої вона є чинною. Інакше довіреність є нікчемною (ст. 247
ЦК України).
Довіреність на здійснення процесуального представництва, видана фізичною особою,
обов'язково має бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій
довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням
суду, або за місцем його проживання.
Детальніше щодо повноважень на посвідчення довіреності окремими посадовими особами
зазначено у ч. 3 ст. 245 ЦК України. Так, довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка
перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може
бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або
черговим лікарем.
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Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання,
установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні
дії, а також довіреність робітника, службовця, члена їх сімей і члена сім'ї військовослужбовця
може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.
Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі,
може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.
Довіреність на здійснення процесуального представництва особи, яка проживає у
населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою
особою органу місцевого самоврядування.
При законному представництві повноваження представника підтверджуються документами,
які встановлюють його правовий статус.
Повноваження батьків встановлюються за допомогою свідоцтва про народження дитини, де
вони записані її батьком та матір'ю.
Опікун малолітньої або недієздатної особи, піклувальник неповнолітньої особи або особи,
цивільна дієздатність якої обмежена, підтверджують свої повноваження рішенням про
призначення відповідно опікуном чи піклувальником.
Усиновлювачі мають подати до суду або рішення суду про усиновлення, або свідоцтво про
усиновлення (ст. 225 СК України), або свідоцтво про народження дитини, якщо вони записані у
ньому батьками (статті 229, 233 СК України).
Повноваження патронатних вихователів підтверджуються договором про патронат (ст. 256
СК України), прийомних батьків – договором про влаштування дітей до прийомної сім'ї (ч. 2 ст.
256-4 СК України), а батьків-вихователів – договором про організацію діяльності дитячого
будинку сімейного типу (ч. 2 ст. 256-8 СК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 1290 ЦК України повноваження виконавця заповіту посвідчуються
документом, який видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини. Таким документом є
свідоцтво виконавця заповіту (п. 4.2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р № 296/5).
Особа, яка здійснює управління спадщиною, надає суду договір на управління спадщиною
(ст. 1285 ЦК України).
Повноваження представника юридичної особи мають бути посвідчені:
1)

або довіреністю цієї юридичної особи. При цьому довіреність від імені юридичної

особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або
положенням, з прикладенням печатки юридичної особи;
2)

або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника.

Такими документами, зокрема, є службове посвідчення, виписка із статуту товариства, копія

37

наказу, в якому зазначено відповідні повноваження щодо представництва інтересів юридичної
особи.
Однак, оскільки у службових посвідченнях не вказуються повноваження посадової особи,
суд перевіряє службове становище керівника за таким посвідченням, а його повноваження – за
статутом, положенням тощо.
Крім документів, що засвідчують їх повноваження, процесуальні представники повинні
надати суду документ, що підтверджує їх особу, унеможливлює будь-які сумніви з приводу
цього (наприклад, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення водія).
Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, який
виданий відповідним адвокатським об'єднанням, або договором. До ордера адвоката обов'язково
додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або
обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом
сторін договору.
Оригінали вищезазначених документів чи копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до
справи. (ст. 42 ЦПК України ).
7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом
надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Згідно зі ст. 45 ЦПК України 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 Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини, органи державної влади, органи місцевого самоврядування повинні надати суду
документи, які підтверджують наявність поважних причин, що унеможливлюють самостійне
звернення цих осіб до суду для захисту своїх прав, свобод та інтересів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може особисто або через свого
представника звертатися до суду з позовом (заявою), брати участь у розгляді справ за його
позовними заявами (заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу,
провадження в якій відкрито за позовами (заявами) інших осіб, подавати апеляційну, касаційну
скаргу, заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України, про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за
позовом (заявою) іншої особи. При цьому Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини повинен обґрунтувати суду неможливість особи самостійно здійснювати захист своїх
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інтересів. Невиконання Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини вимог щодо
надання зазначеного обґрунтування має наслідком застосування положень, передбачених
статтею 121 цього Кодексу.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до
участі в справі або взяти участь у справі за своєю ініціативою для подання висновків на
виконання своїх повноважень. Участь зазначених органів у цивільному процесі для подання
висновків у справі є обов'язковою у випадках, встановлених законом, або якщо суд визнає це за
необхідне.
Метою інституту захисту прав, свобод та інтересів інших осіб є надання допомоги, сприяння
у судовому захисті особам, які внаслідок певних причин (стану здоров'я, матеріального стану,
похилого віку тощо) не можуть самостійно захистити свої права, свободи чи інтереси. Отже,
участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи
та інтереси інших осіб, сприяє виконанню вимог закону про справедливий, неупереджений та
своєчасний розгляд цивільних справ, а також ухваленню судових рішень, що ґрунтуються на
законі.
Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону 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. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює
представництво в суді законних інтересів держави у 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.
Відповідо ч. 3 ст. 45 ЦПК України з метою представництва інтересів громадянина або
держави в суді прокурор в межах повноважень, визначених законом, звертається до суду з
позовною заявою (заявою), бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може
вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом інших осіб, на
будь-якій стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового
рішення Верховним Судом України, про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами.
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Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві (заяві) самостійно
визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а
також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних
правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо
звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває
статусу позивача.
Прокурор, який звертається до суду з метою представництва інтересів громадянина або
держави в суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво), повинен
обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, передбачених частинами
другою або третьою статті 25 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва інтересів
громадянина в суді прокурор також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення
повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадянина, а також
письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати
права, свободи та інтереси відповідної особи, на здійснення ним представництва. Невиконання
прокурором вимог щодо надання суду обґрунтування наявності підстав для здійснення
представництва інтересів громадянина або держави в суді має наслідком застосування положень,
передбачених статтею 121 ЦПК України.
Коло суб'єктів, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб,
визначається законом. Відповідно до ч. 1 ст. 45 ЦПК України такими органами і особами є:
1)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

2)

прокурор;

3)

органи державної влади;

4)

органи місцевого самоврядування;

5)

певні фізичні особи;

6)

певні юридичні особи.

Потрібно мати на увазі, що мета участі у цивільному процесі цих органів і осіб є схожою з
метою участі у справі законних представників — захист прав, свобод та інтересів іншої особи у
встановлених законом випадках. Але такі органи та особи у будь-якому разі не є процесуальними
представниками через низку підстав. По-перше, заінтересованість цих органів і осіб має
державно-правовий, суспільний або соціальний характер і випливає із обов'язків, визначених їх
компетенцією або покладеними на них функціональними повноваженнями, а заінтересованість
законних представників завжди має суб'єктивний (моральний, родинний тощо) характер. Подруге, такі органи та особи захищають у визначених законом випадках права, свободи та
інтереси будь-якої особи, яка потребує такого захисту; при законному представництві завжди
конкретно відомо особу, на захист прав, свобод та інтересів якої повинен діяти представник. По-
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третє, такі органи та особи виступають у цивільному процесі від свого імені, а законні
представники – від імені особи, яку вони представляють.
Четвертою відмінністю є те, що участь зазначених органів та осіб не позбавляє особу, права,
свободи та інтереси якої вони захищають, можливості брати особисту участь у справі. Участь же
у справі законних представників, за загальним правилом, виключає участь осіб, яких вони
представляють, оскільки іноді це взагалі є неможливим (наприклад, у випадку представництва
особи, яка визнана безвісно відсутньою). Відповідно до ч. 2 ст. 39 ЦПК України суд може
залучити до участі у таких справах тільки неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність
якої обмежена.
Нарешті, органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси
інших осіб не мають права укладати мирову угоду; законні ж представники мають право вчиняти
всі процесуальні дії, що мала би право вчиняти особа, яку вони представляють, якщо вона брала
б участь у процесі особисто18.
Участь у справі суб’єктів захисту прав та інтересів інших осіб відповідно до ст. 45 ЦПК
України різниться за формами, процесуальними функціями, а також складом, проте їх спільною
рисою є мета участі: захист "чужого" інтересу від свого імені. Підстави участі в процесі даних
суб’єктів обумовлені: 1) компетенцією відповідного органу чи організації в матеріальноправових відносинах, або 2) особливим – на підставі прямої вказівки закону – суспільним
характером блага, що захищається (громадяни, їх групи, об’єднання, які мають право звертатися
до суду із заявами на захист чужих інтересів). Саме цими обставинами пояснюється їх
заінтересованість у справі, внаслідок чого вони віднесені до осіб, які беруть участь у справі. При
цьому з аналізу ст. 26 ЦПК України витікає, що зазначені суб’єкти можуть брати участь як у
позовному, так і в наказному, і в окремому провадженні.
В доктрині цивільного процесу розрізняють дві процесуальні форми участі органів та осіб,
які захищають права та інтереси інших осіб.
Перша – порушення процесу від свого імені на захист прав та інтересів інших осіб,
суспільних чи державних інтересів(ч.1 ст. 45). Так, Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини має право звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод людини і
громадянина, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть цього зробити
самостійно, а також особисто або через свого представника брати участь у судовому процесі у
випадках та порядку, встановлених законом (п. 10 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).

18

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С.Бичкова, Ю.В.Білоусов,
В.І.Бірюков та ін.; За заг. ред. С.С.Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2010. – С. 120-121.
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Відповідно до ст. 16 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» дізнатися про порушення прав і свобод людини і громадянина Уповноважений
Верховної Ради з прав людини може: від громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи
їх представників; від народних депутатів України; за власною ініціативою.
У зв'язку із тим, що кожен має право звертатися за захистом своїх прав до цієї посадової
особи,

оскільки

через

неї

здійснюється

парламентський

контроль

за

додержанням

конституційних прав і свобод людини та громадянина (ч. 3 ст. 55, ст. 101 Конституції України),
Уповноваженому Верховної Ради з прав людини надаються додаткові повноваження, а саме він
має право: на ознайомлення з документами, у тому числі і секретними (таємними), та отримання
їх копій, включаючи справи, які знаходяться в судах; бути присутнім на засіданнях судів усіх
інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в
інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим (пункти 2, 5, 9 ч. 1 ст. 13 Закону України
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).
У будь-якому випадку участь прокурора при розгляді справ про надання психіатричної
допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної психіатричної
допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку є обов'язковою (ч. 2 ст. 281 ЦПК України).
Закон надає органам держаної влади і органам місцевого самоврядування право на
звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних
інтересів, наприклад, у таких випадках:
– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі мають право подавати до суду позовні заяви щодо захисту прав споживачів (п. 10
ч. 1 ст. 26 Закону України «Про захист прав споживачів»), у тому числі щодо протиправних дій
рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами (ч. 9 ст. 27 Закону України «Про
рекламу»);
– структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які створені органами місцевого
самоврядування, вправі подавати до суду позовні заяви щодо захисту прав споживачів (п. 6 ч. 1
ст. 28 Закону України «Про захист прав споживачів»);
– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення
та забезпечення раціонального використання надр, Державний комітет України по нагляду за
охороною праці, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та їх
органи на місцях можуть звертатися до суду з вимогами про стягнення коштів та відшкодування
збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра (ч. 3 ст. 64 Кодексу
України про надра);
–

Антимонопольний комітет України (щодо дотримання законодавства про захист

економічної конкуренції), Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (щодо
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телерадіоорганізацій усіх форм власності), Міністерство фінансів України (щодо реклами
державних цінних паперів), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (щодо
реклами на фондовому ринку) з метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів
реклами і учасників рекламного ринку можуть звертатися до суду з позовами про заборону
відповідної реклами та її публічне спростування (ч. 3 ст. 27 Закону України «Про рекламу»);
– органи опіки та піклування, зокрема, мають право звертатися до суду із вимогами про
визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка
визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена (ст. 42 СК України); про
позбавлення батьківських прав і про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх
батьківських прав (ст. 165, ч. 2 ст. 170 СК України), про скасування усиновлення або визнання
його недійсним (ст. 240 СК України).
Наприклад, участь органу опіки та піклування є обов'язковою (незалежно від того, хто був
ініціатором відкриття провадження у відповідній справі) при розгляді судом спорів щодо участі
одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення
батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав,
відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду,
управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним (ч. 4
ст. 19 СК України), а також у низці справ окремого провадження: про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною (ч. 1 ст. 240 ЦПК України),
про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (ст. 244 ЦПК України), про
усиновлення громадянами України (ч. 1 ст. 254 ЦПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 254 ЦПК України у справах про усиновлення іноземними громадянами
обов'язковою є участь уповноваженого органу виконавчої влади, хоча цей орган і не звертався до
суду із відповідною заявою.
Законодавець також надає право звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та
інтересів інших осіб окремим фізичним особам, наприклад:
– особа, яка утримує та виховує дитину, може звернутися до суду з вимогами про визнання
батьківства (ч. 3 ст. 128 СК України), про встановлення факту батьківства (ч. 2 ст. 130 СК
України), про встановлення факту материнства (ч. 2 ст. 132 СК України);
– особа, в сім'ї якої проживає дитина, має право на звернення до суду з вимогами про
позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК України).
- батьки мають правої звернутися за захистом прав та інтересів дітей тоді, коли відповідно до
закону діти самі мають право звернутися за таким захистом (ч. 3 ст. 154 СК України).
Право звертатися до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб юридичні особи
мають, зокрема, у таких випадках:
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–

громадські природоохоронні об'єднання можуть пред'являти до суду вимоги про

відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, у тому числі здоров'ю громадян і майну громадських об'єднань (п. «ж»
ч. 1 ст. 21 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»);
– об'єднання громадян та об'єднання підприємств у галузі реклами мають право пред'являти
позов до суду в інтересах рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами у разі
порушення їх прав, передбачених законодавством (ст. 29 Закону України «Про рекламу»);
– об'єднання споживачів мають право звертатися з вимогами до суду про визнання дій
продавця, виробника (підприємства, що виконує їхні функції), виконавця протиправними щодо
невизначеного кола споживачів і припинення цих дій; відповідно до законодавства захищати у
суді права споживачів, які не є членами громадських організацій (об'єднань) споживачів (пункти
9, 10 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про захист прав споживачів»);
– заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, і в якому перебуває
дитина, мають право пред'явити до суду вимоги про позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК
України).
Органи та інші особи, які відповідно до ст. 45 ЦПК України звернулися до суду в інтересах
інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи,
в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду. При цьому звернемо
увагу: ініціюючи процес, органи та особи в інтересах інших осіб користуються правами та
обов’язками позивача, проте позивачем не стають. Позивачем є носій права чи інтересу, які
захищаються, тобто та особа, на захист прав, свобод або законних інтересів якої подана заява.
Органи та особи, які звертаються до суду із заявами про захист прав та інтересів інших осіб, не
підміняють у справі позивача, вони беруть участь паралельно з ним та незалежно від нього.
Разом з тим права прокурора, органів державної влади й місцевого самоврядування та інших осіб
у судовому процесі не можна розглядати як необмежені або такі, що підміняють розпорядчі
права позивача чи відповідача. У позовній заяві має бути вказана саме конкретна особа –
позивач, на захист якої пред’явлено позов; суд зобов’язаний повідомити її про порушення
цивільного процесу і можливість взяти в ньому участь за позивача. Відповідно до ч. 3 ст. 46 ЦПК
України якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява,
не підтримує заявлених вимог, суд залишає заяву без розгляду. Тобто зазначені суб’єкти захисту
“чужих” інтересів не можуть взяти на себе роль позивача чи третьої особи з самостійними
позовними вимогами, не можна також вважати їх процесуальними представниками, оскільки
представник у процесі діє від імені та в інтересах особи, яку він представляє, органи та особи, які
звертаються до суду на підставі ст. 45 ЦПК, діють у процесі від свого імені, але в інтересах
особи, на захист якої вони звернулися із заявою, або в інтересах держави чи суспільства.
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у

спірних

правовідносинах, від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним
заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов
(заяву) і вимагати розгляду справи по суті. Прокурор або Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини з метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання
перегляду судових рішень у справі, розглянутій без їх участі, вступу у справу за позовом
(заявою) іншої особи мають право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з
неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.
Друга форма – вступ до уже розпочатого процесу для подання висновків у справі(ч. 3 ст.
45).
У цій формі брати участь у цивільному процесі мають право не всі органи та особи, яким
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб: брати участь у справі для
подання висновків на виконання своїх повноважень можуть лише органи державної влади і
органи місцевого самоврядування. При цьому органи державної влади та органи місцевого
самоврядування можуть бути залучені судом до участі в справі або взяти участь у справі за своєю
ініціативою.
Участь органів державної влади та місцевого самоврядування для подання висновків на
виконання своїх повноважень є обов'язковою, якщо це встановлено законом або таку
необхідність визнав суд. Наприклад, орган опіки та піклування повинен подати суду письмовий
висновок щодо розв'язання сімейного спору на підставі відомостей, одержаних у результаті
обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною,
брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи (ч. 5 ст.
19 СК України); про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини (ч. 2 ст. 253
ЦПК України).
Органи державної влади і місцевого самоврядування у своєму висновку можуть посилатися
на матеріали справи, відомі їм обставини, проведені ними необхідні обстеження тощо. Їх
висновок має бути належним чином вмотивованим і подаватися у письмовій формі. До нього
слід додавати необхідні документи (наприклад, у ч. 3 ст. 253 ЦПК України визначено перелік
документів, що додаються до висновку органу опіки та піклування про доцільність усиновлення
та відповідність його інтересам дитини).
Такий висновок не має для суду наперед встановленого значення, суді не пов'язаний
доводами, викладеними у ньому. Так, суд може не погодитися з висновком органу опіки та
піклування, якщо він є недостатньо об ґрунтованим, суперечить інтересам дитини (ч. 6 ст. 19 СК
України). Однак у будь-якому разі суд повинен визначити мотиви, з яких він вважає
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встановленою наявність або відсутність фактів, викладених у висновку органу державної влади
чи місцевого самоврядування, бере до уваги або відхиляє його19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для
подання висновку, мають процесуальні права і обов'язки, встановлені ст. 27 ЦПК України, а
також мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті (ст. 46 ЦПК України).

8. Інші учасники цивільного процесу
Окрім осіб, які беруть участь у справі, учасниками цивільного процесу є також ряд суб’єктів,
які належать до групи, що має назву „інші учасники процесу”. Аналіз суб’єктного складу даної
групи дозволяє виокремити ряд ознак, за допомогою яких можна сформувати відповідне
визначення. Інші учасники процесу – група суб’єктів цивільного процесу, які не мають
юридичної зацікавленості в результатах розгляду справи, залучаються до процесу для
виконання певних процесуальних функцій з метою сприяння суду у вчинення правосуддя з
цивільних справ, мають лише спеціальні права і обов’язки, зумовлені виконуваною
процесуальною роллю.
Статтею 47 ЦПК України закріплено перелік осіб, які є іншими учасниками цивільного
процесу. До них належать: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт,
перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.
Зазначених учасників цивільного процесу поділяють на дві групи:
1) особи, які сприяють організаційно-технічному забезпеченню цивільного процесу;
2) особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті.
До першої групи відносяться секретар судового засідання і судовий розпорядник, які є
обов'язковими учасниками будь-якої цивільної справи. До другої групи відносяться свідки,
експерти, перекладачі, спеціалісти та особи, які надають правову допомогу. Участь останніх
носить факультативний характер, тому що вони залучаються до розгляду і вирішення цивільної
справи в залежності від обставин справи.
В літературі пропонується також поділ інших учасників процесу не за метою участі, а за
процесуальними ролями:
1) особи, які сприяють здійсненню правосуддя своїми юридичними діями (свідок, експерт,
особа, яка надає правову допомогу);
2) особи, які «технічно» сприяють розгляду справи (секретар судового засідання, судовий
розпорядник, перекладач та спеціаліст)20.
19

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С.Бичкова, Ю.В.Білоусов,
В.І.Бірюков та ін.; За заг. ред. С.С.Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2010. – С. 128
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Ознаками, які дають можливість відокремити інших учасників цивільного процесу від осіб
які беруть участь у справі є:
- участь інших учасників цивільного процесу у розгляді справи є факультативною, а їх
залучення залежить від обставин справи (за винятком секретаря судового засідання і судового
розпорядника, участь яких в процесі є обов’язковою);
- інші учасники цивільного процесу не мають юридичної заінтересованості у розгляді
справи;
- судове рішення у справі не впливає на права та обов’язки інших учасників процесу;
- інші учасники процесу не можуть бути ініціаторами справи, а лише сприяють суду у її
розгляді та вирішенні;
- поведінка інших учасників цивільного процесу ґрунтується на тому, що вони зобов’язані
діяти лише так, як передбачено ЦПК, тоді як поведінка осіб, які беруть участь у справі дозволяє
їм діяти на власний розсуд у межах наданих повноважень;
- інші учасники цивільного процесу, окрім секретаря судового засідання та судового
розпорядника, мають право на компенсацію витрат, пов’язаних із викликом до суду та на оплату
виконаної роботи.
До осіб, які сприяють організаційно-технічному забезпеченню цивільного процесу,
належать секретар і судовий розпорядник.
Секретар судового засідання -обов’язковий учасник процесу, який забезпечує організаційні
аспекти судочинства через фіксацію його перебігу і належне інформування учасників.
Секретарздійснює судові виклики і повідомлення; перевіряє наявність та з'ясовує причини
відсутності осіб, яких було викликано до суду і доповідає про це головуючому; забезпечує
фіксування судового засідання технічними засобами; веде журнал судового засідання; оформлює
матеріали справи; виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.
Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного
відображення в журналі судового засідання (ст. 48 ЦПК України).
Крім того, секретар судового засідання здійснює обов’язки, передбачені Інструкцією про
порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання),
затвердженою наказом Державної судової адміністрації України № 108 від 20.09.12.
Перелік обов'язків секретаря судового засідання не є вичерпним, оскільки передбачена
можливість виконання й інших розпоряджень головуючого.
Секретар судового засідання є працівником суду та отримує заробітну плату із державного
бюджету за рахунок фінансування відповідних видатків суду.
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Другим обов’язковим учасником цивільного процесу є судовий

розпорядник, який

забезпечує організаційні аспекти судочинства через сприяння належному порядку в судовому
засіданні та зручних умов його проведення. Судовий розпорядник забезпечує належний стан
залу судового засідання і запрошує до нього учасників цивільного процесу; з урахуванням
кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість
осіб, які можуть бути присутні у залі судового засідання; оголошує про вхід і вихід суду та
пропонує всім присутнім встати; слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі
судового засідання; виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги
перекладача, експерта; під час судового засідання приймає від учасників цивільного процесу
документи та інші матеріали і передає до суду; запрошує до залу судового засідання свідків і
виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги; виконує інші доручення
головуючого, пов'язані зі створенням умов, необхідних для розгляду справи.
Вимоги судового розпорядника, пов'язані з виконанням обов'язків, зазначених у ч. 1 ст. 49
ЦПК України, є обов'язковими для учасників цивільного процесу.
Учасники цивільного процесу, якщо вважають, що діями чи бездіяльністю судового
розпорядника порушуються їх права чи інтереси, мають право подати скаргу. Скарги на дії або
бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у цьому самому процесі (ст. 49 ЦПК
України).
Судовий розпорядник фактично є технічним асистентом судді. Він наділений владними
повноваженнями, оскільки вимоги, пов'язані із виконанням його обов'язків, є обов'язковими для осіб,
які беруть участь у справі, інших учасників цивільного процесу та осіб, присутніх у залі судового
засідання. Проте закон не надає розпорядникові можливості впливати на порушників його вимог.
Цю функцію законодавець залишив судові, який може застосовувати заходи процесуального
примусу до осіб, які ігнорують вимоги судового розпорядника, тим самим порушуючи порядок в
судовому засіданні.
Перелік обов'язків судового розпорядника не є вичерпним оскільки передбачена можливість
виконання судовим розпорядником інших розпоряджень головуючого. Як і секретар судового
засідання, судовий розпорядник є працівником суду та отримує заробітну плату із державного
бюджету за рахунок фінансування відповідних видатків суду.
До осіб, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті, належать свідок,
експерт, спеціаліст, перекладач і особа, яка надає правову допомогу.
Свідок. Згідно зі ст. 50 ЦПК України свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які
обставини, що стосуються справи. Свідок –

це важливий учасник цивільного процесу,

основна функція якого полягає у наданні правдивих показань щодо відомих йому обставин.
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Свідком може бути виключно фізична особа, яка правильно сприймає обставини, що мають
значення для справи та дає про ці обставини достовірні показання. При цьому слід зауважити, що
обмежень щодо віку особи, яка може бути допитана як свідок, чинний ЦПК України не містить.
Особа набуває процесуального статусу свідка у зв’язку із залученням її у процес, який
розпочався, оскільки існує припущення того, що цій особі відомі обставини, які мають значення
для правильного вирішення спору, який виник між сторонами.
Суд залучає свідка до участі у справі шляхом винесення ухвали, яка оскарженню не підлягає.
В позовному провадженні ініціатива щодо виклику свідків належить особам, які беруть участь у
справі, суд викликає свідків, задовольняючи їх клопотання. Надання свідком показань з власної
ініціативи не допускається. В окремому провадженні свідки викликаються як за клопотанням
учасників, так і за власною ініціативою суду.
Свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі
йому обставини. У випадку неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'язаний
завчасно повідомити про це суд.
Обов’язок щодо повідомлення покладений саме на свідка, а не на сторону у справі, за
клопотанням якої свідок викликаний. Належним чином викликаний свідок, який без поважних
причин не з’явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути
підданий приводу через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави витрат на
його здійснення.
Свідок має право давати показання

рідною мовою або мовою, якою він володіє,

користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках,
установлених законом, а також на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.
Не підлягають допиту як свідки:
1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у
психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно
сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання;
2) особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у
зв'язку з їхнім службовим чи професійним становищем, – про такі відомості;
3) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;
4) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорення у нарадчій
кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку.
Заборона допиту цих осіб є безальтернативною, оскільки вони не можуть бути допитані як
свідки навіть за їхньою згодою.
Оскільки така заборона є імперативною, докази, отримані у результаті допиту таких осіб є
недопустимими з усіма наслідками, передбаченими ст. 59 ЦПК України.
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Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої
згоди, а представники дипломатичних представництв – без згоди дипломатичного представника
(ст. 51 ЦПК

України). У відповідності до ст. 52 ЦПК України фізична особа має право

відмовитися давати показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (чоловік, дружина,
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка,
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи
піклування, член сім’ї чи близький родич цих осіб). Особа, яка відмовляється давати показання,
зобов'язана повідомити причини відмови.
Заборона допиту цих осіб не є безальтерантивною, оскільки за наявності відповідного
дозволу або згоди дані особи можуть дати показання у якості свідків. Відповідний дозвіл або
згода мають бути оформлені з урахуванням вимог Закону України “Про дипломатичну службу”
від 20.09.2001 року, або з урахуванням особливостей справи.
У разі, якщо свідок має законні підстави відмовитися від дачі показань, суд приймає дану
відмову шляхом винесення ухвали.
Обов’язок свідка давати правдиві показання щодо відомих йому обставин забезпечуються
встановленням

кримінальної

відповідальності.

Так,

за

384

КК

України

передбачає

відповідальність свідка за завідомо неправдиве показання, а ст. 385 цього ж кодексу – за відмову
без поважних причин від давання показань.
Окрім повідомлення про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих
показань і відмову від давання показань, свідок має бути приведений до присяги наступного
змісту: ’’Я, (ім’я, по батькові, прізвище), присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не
спотворюючи’’. Дана присяга зачитується вголос безпосередньо свідком та підписується ним.
Підписаний свідком текст присяги та розписка приєднуються до справи.
Слід зауважити, що суд не попереджує про кримінальну відповідальність і не приводить до
присяги неповнолітніх свідків.
Окрім кримінальної відповідальності, можливості примусового приводу, свідок також може
бути притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до вимог ст. 185-3 КУпАП.
Згідно з названою нормою свідок несе відповідальність за неповагу до суду, яка полягає у
злісному ухиленні від явки в суд, а також вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду
або встановлених у суді правил.
Експерт(від латинського expertus — досвідчений). Згідно зі ст. 53 ЦПК України експертом є
особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що
містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час
розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.
Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, установленим Законом України
"Про судову експертизу", і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів.
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Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза

-

це

дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які
містять інформацію про обставини

справи,

що перебуває у провадженні органів дізнання,

досудового та судового слідства.
Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку
з досліджуваних питань.
Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають
відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли
відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними
спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками
цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень
не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах
Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної
спеціальності у порядку, передбаченому законом.
Не можуть залучатися до виконання обов'язків судового експерта особи, визнані у
встановленому законом порядку недієздатними, а також особи, які мають судимість.
Інші обставини, що забороняють участь особи як експерта в судочинстві, передбачаються
процесуальним законодавством.
Виключно

державними

спеціалізованими

установами

судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних,

здійснюється
судово-медичних і

судово-психіатричних експертиз.
Для проведення деяких видів експертиз,
спеціалізованими

установами,

які

не
за

здійснюються виключно державними
рішенням

особи

або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також
інші фахівці з відповідних галузей знань.
Експерт зобов'язаний з'явитися за викликом суду, провести повне дослідження і дати
обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а в разі необхідності
– роз'яснити його.
Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити збереження об'єкта
експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи
або зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл суду, який
оформляється ухвалою.
Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи;
спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, а також іншими учасниками цивільного
процесу, за винятком дій, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати відомості, що
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стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про
результати експертизи. Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.
Експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи
через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів. У разі виникнення
сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє суду клопотання щодо
його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими
питаннями.
У разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи експерт
зобов'язаний негайно подати матеріали справи та інші документи, що використовувалися для
проведення експертизи.
Експерт має право:
1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження;
2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків;
3) викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають
значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання;
4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів
дослідження;
5) задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам;
6) користуватися іншими правами, встановленими Законом України "Про судову
експертизу".
Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з
проведенням експертизи і викликом до суду.
Експерт може відмовитися від надання висновку, якщо подані йому матеріали недостатні для
виконання покладених на нього обов'язків. Заява про відмову повинна бути мотивованою.
За завідомо неправдивий висновок або за відмову без поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків експерт несе кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384
КК України, а за злісне ухилення від явки в суд, а також вчинення дій, які свідчать про явну
зневагу до суду або встановлених у суді правил, експерт підлягає адміністративній
відповідальності відповідно до ст. 185-3 КУпАП.
Спеціаліст. Згідно зі ст. 54 ЦПК України

спеціалістом може бути особа, яка володіє

спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може давати консультації
під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і
навичок.
З аналізу норм чинного ЦПК України вбачається, що спеціаліст може бути залучений до
процесу для наступних цілей: надання консультації (усної чи письмової) суду під час вчинення
процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок; надання
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безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору
зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення процесуальних дій.
В залежності від цілей залучення спеціаліста до процесу можемо виділити дві форми участі
спеціаліста в цивільному судочинстві: спеціаліст-консультант і спеціаліст – технічний помічник
суду.
Процесуальний статус спеціаліста-консультанта має деякі подібні риси з процесуальним
статусом окремих суб’єктів цивільного судочинства, а саме: експерта, свідка, а також органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для подання
висновку. У зв’язку з цим постає проблема розмежування їх компетенції.
Так, ряд спільних рис мають спеціаліст і експерт: обидва суб’єкти – носії спеціальних знань,
належать до так званих «обізнаних осіб», а також до однієї групи учасників цивільного процесу.
Процесуальною підставою залучення в процес і спеціаліста, і експерта є ухвала суду відповідно
про залучення спеціаліста та про призначення експертизи. Як експерт, так і спеціаліст мають
самостійний, нормативно відокремлений процесуальний статус, тобто кожен із цих суб’єктів має
окремі, лише для нього визначені функції. Спільними рисами експерта і спеціаліста також є
наступне: діяльність названих суб’єктів заснована на нормах цивільного процесуального права,
ними можуть бути лише громадяни, тобто фізичні особи, вони не мають юридичної
зацікавленості у справі, і, нарешті, ні експерт, ні спеціаліст не можуть самостійно вступити до
процесу, а залучаються за ініціативою суду і осіб, які беруть участь у справі. Незважаючи на
очевидну схожість, експерт і спеціаліст є різними процесуальними суб’єктами, про що свідчить
ряд відмінностей їх процесуального статусу. Як експерт може залучатися лише особа, внесена до
Державного реєстру атестованих судових експертів, стосовно спеціаліста закон такої вимоги не
висуває. Спеціаліст не проводить спеціального дослідження для встановлення нового
спеціального факту, натомість факти встановлюються спеціалістом шляхом безпосереднього
спостереження. Відмінною рисою цих двох суб’єктів є різне правове значення результатів їх
діяльності: висновок експерта є засобом доказування, висновок спеціаліста засобом доказування
не є. Експерт, на відміну від спеціаліста, наділений більш широким колом процесуальних прав і
обов’язків, приводиться до присяги, попереджається про кримінальну відповідальність.
Окрім експерта, певну схожість із процесуальним статусом спеціаліста-консультанта має
такий суб’єкт цивільного судочинства як органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, які беруть участь у справі для подання висновку21. Обидва суб’єкти
залучаються до процесу шляхом постановлення відповідної ухвали для консультування суду.
Результатом діяльності і спеціаліста, і органу державної влади та місцевого самоврядування є
висновок, що не визнається законом як засіб доказування. Поряд із схожими рисами ці два
21

Детально про цих суб’єктів йдеться у попередній главі.
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суб’єкти мають відмінності: спеціаліст є носієм спеціальних знань на відміну від органу
державної влади чи місцевого самоврядування, спеціаліст і орган влади належать до різних груп
суб’єктів цивільного процесу, через що мають різний обсяг процесуальних прав і обов’язків.
Органи державної влади і місцевого самоврядування мають юридичну зацікавленість у
результаті розгляду справи, у разі ж наявності такої зацікавленості у спеціаліста він підлягає
самовідводу або відводу. Спеціаліст завжди є фізичною особою, орган державної влади і
місцевого самоврядування – юридична особа.
Спеціаліст має право на оплату виконаної роботи та на оплату витрат, пов’язаних із
викликом до суду. Орган державної влади і місцевого самоврядування таким правом не
наділений. Органи державної влади і місцевого самоврядування можуть вступати до процесу за
власною ініціативою на виконання повноважень, покладених на них законом, ініціатива
спеціаліста щодо вступу до процесу не допускається. Істотною відмінністю між цими двома
суб’єктами є те, що органи державної влади і місцевого самоврядування мають право
висловлювати свою думку щодо вирішення справи по суті, тобто їх висновок повинен мати
правовий характер. Спеціаліст позбавлений права на юридичну оцінку наданих ним доказів і
висловлювання думки щодо вирішення справи по суті.
Певну схожість статус спеціаліста також має із статусом «обізнаного свідка»22. Чинний ЦПК
України і спеціаліста, і свідка відносить до інших учасників процесу. Обидва суб’єкти є носіями
спеціальних знань, проте для спеціаліста володіння ними є обов’язковою ознакою, для свідка
володіння спеціальними знаннями законом не вимагається. Відмінністю обізнаного свідка від
спеціаліста є те, що спеціаліста можна замінити в процесі, свідка замінити не можна. Цінність
спеціаліста в процесі визначається його володінням спеціальними знаннями, цінність свідка –
володінням відомостями щодо обставин справи. Висновки спеціаліста можуть мати як усну
(консультації), так і письмову (роз’яснення) форму, у той час як показання свідків можуть бути
лише усними. Пропонується критерій визначення процесуального статусу для особи – носія
спеціальних знань: спеціаліст чи обізнаний свідок. Особа, яка була очевидцем обставин, що
досліджуються судом, має набути статусу свідка, особа, яка не є очевидцем обставин, набуває
статусу спеціаліста.
Дещо схожий процесуальний статус у спеціаліста і перекладача 23. Проте, незважаючи на
наявність спеціальних знань, до яких слід відносити іноземні мови, перекладач і спеціаліст
мають абсолютно різні процесуальні завдання, отже, об’єднувати статуси цих двох учасників
процесу

немає

жодної

потреби,

оскільки

їх

нормативне

розділення

є

зручним

правозастосуванні.
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Чинний ЦПК України учасника судочинства під назвою «обізнаний свідок» не передбачає, проте в судовій
практиці існує певна категорія свідків, яких умовно можемо назвати обізнаними, тобто такими, які володіють
спеціальними знаннями.
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Детально про суб’єкта, який має назву «перекладач» йдеться нижче.
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Таким чином, серед суб’єктів – носіїв спеціальних знань – спеціаліст займає окремо
визначене місце, має належні лише йому функції, завдання, процесуальні права і обов’язки, що
відрізняють його від інших учасників цивільного процесу.
Спеціаліст може бути залучений судом під час проведення таких процесуальних дій:
дослідження доказів, призначення експертизи, забезпечення доказів, опитування сторін і осіб, які
беруть участь у справі, підготовка судових доручень, забезпечення позову. Основною
процесуальною функцією спеціаліста є сприяння судові в дослідженні доказів. Допомога
спеціаліста під час проведення дослідження письмових і речових доказів можлива у двох
формах: технічна допомога, тобто застосування техніко-криміналістичних засобів, покликаних
сприяти покращенню чуттєвого сприйняття суддями інформації, яку містить доказ; надання
консультативно-довідкової допомоги з метою сприяння більш повному і якісному сприйняттю
даних, що містить досліджуваний доказ.
Чинний ЦПК України визначає, що допомога спеціаліста не може стосуватися правових
питань.
Спеціаліст зобов'язаний з'явитися за викликом суду, відповідати на задані судом питання,
давати усні консультації та письмові роз'яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи
особливості доказів, у разі потреби надавати суду технічну допомогу.
Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у цивільному
процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати
питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, звертати увагу суду на характерні
обставини чи особливості доказів, на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат,
пов'язаних з викликом до суду.
Таким чином, спеціалістом у сучасному цивільному судочинстві є фізична особа – суб’єкт
цивільного процесу, яка має спеціальні знання або технічні навички, не має юридичної
зацікавленості у результаті розгляду справи, залучається до процесу шляхом постановлення
ухвали за власної ініціативи суду або ініціативи осіб, які беруть участь у справі, для надання
судові консультативно-довідкової або технічної допомоги24.
Учасником, який володіє спеціальними знаннями з іноземної мови або мови глухонімих є
перекладач. Згідно зі ст. 55 ЦПК України перекладачем може бути особа, яка вільно володіє
мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для
усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою
спілкування з глухими, німими чи глухонімими.
Відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі № 1-6/99 щодо офіційного
тлумачення положень статті 10 Конституції України (справа про застосування української мови)
24

Участь спеціаліста в цивільному судочинстві: автореф. дис... канд. юрид. наук: Харківський національний ун-т
внутрішніх справ. — Х., 2009. – С. 10-11, 14-15.
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від 14.12.99. “… українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій
території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого
самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних
сферах суспільного життя, які визначаються законом ”.
Враховуючи

таку позицію

Конституційного

Суду,

суд

зобов’язаний,

здійснюючи

правосуддя, користуватися виключно українською мовою.
Залучення до розгляду справи перекладача може суттєво ускладнити її розгляд. По-перше,
встановлюючи право осіб, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють
державною мовою користуватися послугами перекладача, ст. 7 ЦПК України не визначає, чиїм
клопотом є пошук відповідного фахівця з іноземної мови – суду чи особи, яка має потребу в
послугах перекладача.
По-друге, пошук перекладача може потребувати тривалого часу, особливо у випадках, коли є
потреба в перекладачеві, який володіє рідкісною мовою, що у свою чергу може значно затягнути
розгляд справи.
По-третє, перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється
цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового
перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими,
німими чи глухонімими. Факт вільного володіння іноземною мовою повинен бути
підтверджений

у суді шляхом надання відповідного документу про освіту та кваліфікацію

перекладача.
По-четверте, оскільки участь перекладача у справі є необхідною, він повинен бути присутній
в кожному судовому засіданні, а його неявка повинна бути обов’язковою підставою для
відкладення розгляду справи. На сьогодні ж цю ситуацію законом не врегульовано.
По-п‘яте, законодавець не регламентує часу, протягом якого перекладач повинен зробити
письмовий переклад документів, а отже, враховуючи незначний розмір винагороди, який має
право отримати перекладач відповідно до «Інструкції про порядок і розміри відшкодування
витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про
адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової
експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів», затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.96р. №710, переклад документів за дорученням
суду буде здійснюватися в останню чергу, що може негативно вплинути на строк розгляду
справи.
Враховуючи вимоги ст. 55 ЦПК України, перекладачем не може бути особа, яка не володіє
українською мовою, тобто «подвійний» переклад законом не допускається. Така вимога може
встановлювати додаткові перешкоди для залучення перекладача, особливо у випадках, коли є
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потреба у перекладі з рідкісних іноземних мов (наприклад, учасником процесу є особа, яка
володіє рідкісною іноземною мовою, переклад з якої на українську, за браком відповідних
перекладачів, може бути здійснено тільки наступним чином: переклад з цієї мови на іншу
іноземну з подальшим перекладом іншим перекладачем на українську).
Перекладач допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі.
Перекладач має право задавати питання з метою уточнення перекладу, відмовитися від
участі у цивільному процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, необхідними для
перекладу, а також на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом
до суду.
Перекладач зобов'язаний з'являтися за викликом суду, здійснювати повний і правильний
переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом у процесуальних документах, що
вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову або мову, якою вони володіють.
Відповідно до ст. ст. 384 - 385 КК України за завідомо неправильний переклад та відмову без
поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків перекладач підлягає
кримінальній відповідальності.
Останнім суб’єктом, який належить до групи «інші часники процесу» є особа, яка надає
правову допомогу. Згідно зі ст. 56 ЦПК України правову допомогу може надавати особа, яка є
фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги.
Залучення особи, яка надає правову допомогу є однією із форм реалізації права на правову
допомогу, закріпленого у ч. 1 ст. 59 Конституції України і ст. 12 ЦПК України.
Особа, яка надає правову допомогу, повинна відповідати двом обов'язковим вимогам:
1) бути фахівцем у галузі права;
2) мати право за законом на надання правової допомоги.
Прийнято спеціальний закону, який регулює відносини щодо надання правової допомоги,
встановлює відповідальність за порушення законодавства про правову допомогу. Так, відповідно
до п1. ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна

правова

допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково
надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших
джерел. Відповідно до ст. 3 вказаного закону право
гарантована Конституцією України можливість

на

безоплатну правову допомогу -

громадянина України, іноземця, особи без

громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в
повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії
осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу.
Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: органи виконавчої
влади; органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права;
спеціалізовані установи. Слід наголосити на тому, що не можна ототожнювати особу, яка надає
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правову допомогу, із представником, хоча в їх якості можуть виступати одні й ті ж самі особи
(наприклад, адвокати).
Особа, яка надає правову допомогу, належить до інших учасників процесу, а представник до осіб, які беруть участь у справі. Тому особа, яка надає правову допомогу, на відміну від
представника, не діє від імені іншої особи, не користується правами представника і не несе його
обов'язків. Вона не може мати юридичної заінтересованості у результатах розгляду справи, від її
дій не залежить виникнення, розвиток і припинення цивільного судочинства.
Розмежування процесуального статусу особи, яка надає правову допомогу, і представника
має важливе практичне значення. Зокрема, це впливає на можливість компенсації витрат на
надання правової допомоги.
Відповідно до ч.2 ст. 7 вказаного закону, можна виділити такі види правової допомоги, що
може надаватися у цивільному процесі особою, яка надає правову допомогу:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення

заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів

процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної
правової допомоги та медіації.
Особа, яка надає правову допомогу, наділена обмеженим колом процесуальних прав. Вона
може тільки:
1) знайомитися з матеріалами справи;
2) робити з них витяги;
3) знімати копії долучених до справи документів;
4) бути присутньою у судовому засіданні.
Крім того, виходячи із змісту ст. 84 ЦПК України, можна дійти висновку, що особа, яка
надає правову допомогу, має право на оплату своїх послуг.
У разі її присутності у залі судового засідання на таку особу покладаються також і обов'язки
(ст. 162 ЦПК України).
Відповідно до ст. 12 ЦПК України на правову допомогу при розгляді цивільних справ мають
право тільки особи, які беруть участь у справі. Вони повинні подати до суду заяву про
допущення особи, яка надає правову допомогу, до участі у цивільній справі. За результатами
розгляду цієї заяви суд постановляє ухвалу.
Оскільки законом не передбачено підстав для відмови у задоволенні зазначеної заяви, то,
якщо особа відповідає вимогам, передбаченим у частині першій ст. 56 ЦПК України, суд має
постановити ухвалу про її допущення до процесу розгляду і вирішення цивільної справи як
особи, яка надає правову допомогу.
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У разі, коли особи користуються послугами фахівців без залучення їх до участі у цивільному
процесі за ухвалою суду, то останні не набувають процесуального статусу особи, яка надає
правову допомогу25.
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Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С.Бичкова, Ю.В.Білоусов,
В.І.Бірюков та ін.; За заг. ред. С.С.Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2010. – С. 164-166.

