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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Системні зміни, які відбуваються в державі, 

пов’язані з переорієнтацію діяльності органів виконавчої влади з виключно 

управлінської діяльності на обслуговуючу діяльність та діяльність 

ефективного публічного менеджера в тій чи іншій сфері суспільного життя, 

безпосередньо стосуються структурних та функціональних змін в інституті 

прокуратури. Прокуратура з наглядового органу поступово має 

перетворитися в орган, який має здійснювати представництво інтересів 

громадянина або держави в суді, що полягає у здійсненні процесуальних та 

інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у 

випадках та порядку, встановлених законом, як це визначено у статті 23 

Закону «Про прокурату», прийнятого 16 липня 2015 року. В 

адміністративному судочинстві під час розгляду та вирішення 

адміністративних справ представницька функція прокуратури здійснюється 

у двох формах: 1) представництва 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; 

2) представництва 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 
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якого віднесено відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 

органу. 

Таким чином, законодавчо визначені представницькі функції 

прокуратури в судовому процесі в цілому зумовлюють необхідність 

дослідження механізму реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному процесі, зокрема, як з позиції напрацювання дієвих 

правових засад такої діяльності, так і удосконалення практики їх реалізації. 

З огляду на це слід зауважити, що на теренах нашої держави в її науковому 

просторі питання реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному процесі не мали свого належного наукового аналізу, що, 

з урахуванням вищезазначеного, зумовлює актуальність їх вирішення в 

межах дисертаційного дослідження. 

Теоретичну основу дисертації становлять праці відомих вітчизняних 

та зарубіжних вчених-юристів, зокрема: В. Авер’янова, О. Анпілогова, 

О. Бандурки, Д. Бахраха, В. Бевзенка, Ю. Битяка, Л. Будзана, І. Бородіна, 

В. Галунька, В. Гаращука, І. Голосніченка, Е. Демського, М. Завального, 

А. Кармолицького, С. Ківалова, Л. Коваля, Ю. Козлова, І. Коліушка, 

Т. Коломоєць,  В. Колпакова, А. Комзюка, М. Косюти, О. Кузьменко, 

Р. Куйбіди, Д. Лук’янця, Р. Мельника, О. Миколенка, Р. Миронюка, 

Т. Мінки, О. Пасенюка, В. Перепелюка, М. Руденка, Я. Рябченко, І. Сіліча, 

С. Стеценка, В. Тація, В. Тимощука, Ю. Тихомирова, М. Тищенка, 

А. Школика та ін.  

Серед робіт, предмет дослідження яких є наближеним до обраного, 

маємо назвати дисертацію Анпілогова О.В. «Правове регулювання участі 

прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод 

громадянина» (2008 р.), в якій було вперше визначено особливості захисту 

прокурором прав, свобод та інтересів громадянина в адміністративному 

судовому процесі та обґрунтовано напрямки розвитку адміністративного 
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процесуального законодавства у цій сфері, та дисертацію Будзан Л.Д. 

«Представництво в адміністративному судочинстві України» (2013 р.), в 

якій було здійснено та виокремлено особливості адміністративної 

процесуальної правосуб’єктності прокурора у адміністративному судовому 

процесі, втім, лише оглядово приділено увагу представницькій функції 

прокуратури. 

Таким чином, попри багатоманітність наукових джерел, до цього часу 

жодного комплексного дослідження з проблематики реалізації 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві в 

межах монографічного дослідження проведено не було, що також 

підкреслює важливість обраної тематики дослідження та обумовлює вибір 

теми даного дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до: п. 5 Плану заходів із виконання обов’язків та 

зобов’язань України, що випливають з членства в Раді Європи, 

затвердженого Указом Президента України від 12.01.2011 р. № 24/2011; 

розділу 3 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, 

схваленої Указом Президента України  від 10.05.2006 р. № 361/2006; пп. 

1.2.11 Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 

визначених Стратегією розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр.; Пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 

період 2015–2019 рр. та в межах загальноуніверситетської теми наукових 

досліджень «Актуальні проблеми забезпечення безпеки та правопорядку в 

Україні» (державний реєстраційний номер 0112U003548), виконання якої 

здійснюється в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ. 
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Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на 

підставі аналізу наявних наукових, публіцистичних, нормативних джерел, 

правозастосовної практики визначити особливості реалізації 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві, 

окреслити проблеми та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства в досліджуваній сфері та практики його 

застосування. 

Згідно з поставленою метою визначено такі задачі дослідження: 

- визначити ознаки, які виокремлюють прокурора як особливу 

категорію процесуального законного представника інтересів громадянина 

або держави в адміністративному суді; 

- з’ясувати правові засади представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді; 

- виокремити форми представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді; 

- проаналізувати зарубіжний досвід представництва прокурором 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді та визначити 

напрями його впровадження в Україні; 

- визначити особливості реалізації представницької функції 

прокуратури щодо захисту прав та законних інтересів громадян в 

адміністративних судах; 

- виокремити особливості реалізації представницької функції 

прокуратури щодо захисту законних інтересів держави в адміністративних 

судах; 

- розкрити порядок реалізації представницької функції прокуратури 

при перегляді судових рішень в адміністративних справах; 

- з’ясувати особливості реалізації представницької функції 

прокуратури при виконанні судових рішень в адміністративних справах; 
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- запропонувати науково обґрунтовані напрями удосконалення 

діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції 

прокуратури в адміністративному судочинстві. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають при 

розгляді та вирішенні публічно-правових спорів в адміністративних судах за 

участі прокуратури. 

Предмет дослідження – теоретичні та практичні питання реалізації 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність методів та прийомів наукового пізнання: як загальнонаукових 

(діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового тощо). 

Діалектичний метод пізнання процесів, пов’язаних із участю прокурора в 

адміністративному процесі, дозволяє розглянути її у розвитку та 

взаємозв’язку, виявити усталені напрямки і закономірності в цілому 

(підрозділ 1.1). Системно-структурний підхід застосовувався при 

визначенні окремих форм реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному процесі (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3), логіко-семантичний 

– для формулювання відповідних дефініційних конструкцій (підрозділи 

1.1,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий метод дав змогу виявити 

переваги та недоліки зарубіжного досвіду представництва прокурором 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді та визначити 

напрями його впровадження в Україні (підрозділ 1.4), соціологічний метод 

використано при проведенні соціологічного опитування працівників 

прокуратури щодо досліджуваної проблеми (підрозділ 2.1–2.4). Методи 

моделювання, аналізу та синтезу використані при розробці пропозицій з 

удосконалення законодавства. Специфіка досліджуваного об’єкта, його 

міжгалузевий характер передбачає застосування цілої низки наукових 
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підходів: фундаментального, порівняльно-ретроспективного (підрозділ 1.2), 

органічної єдності теорії і практики (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), поєднання 

критичного і раціонального (підрозділи 3.1, 3.2), єдності логічного та 

системного підходів (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). 

Нормативною основою роботи є Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які встановлюють правові 

засади реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному процесі, та правозастосовна практика, 

систематизована у Пленумах Верховного Суду України та Вищого 

адміністративного суду України.  

Емпіричну базу дослідження складають: статистичні дані, розміщені 

на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, акумульовані 

прокуратурою Дніпропетровської та Одеської областей, результати 

соціологічного опитування працівників органів прокуратури та 

адміністративних судів, узагальнення розгляду адміністративних справ 

Вищим адміністративним судом України за 2012–2016 роки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

монографічним дослідженням з питань теорії та практики реалізації 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві, 

результатом чого є запропонована низка нових наукових положень і 

висновків, що виносяться на захист, зокрема: 

уперше:  

– виокремлено прокурора як особливу категорію процесуального 

законного представника інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді та запропоновано закріплення його процесуального 

статусу в окремій нормі КАСУ, а саме статі 60-1 «Повноваження прокурора 

як представника інтересів громадянина або держави в адміністративному 
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суді»; 

– запропоновано напрямки впровадження зарубіжного досвіду 

представництва прокурором інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді України, серед яких ключовим має стати 

зосередження представницької функції прокуратури в адміністративному 

процесі на захисті законних державних інтересів, у тому числі в 

міжнародних судових інстанціях, а також інтересів певних соціально 

незахищених груп (пенсіонерів, учасників АТО, багатодітних сімей, 

недієздатних, хворих, малолітніх та осіб, що займаються їх опікою, 

тощо);  

– запропоновано та обґрунтовано напрями удосконалення 

нормативного забезпечення діяльності прокуратури щодо реалізації 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві, 

зокрема шляхом внесення змін до 23 Закону «Про прокуратуру», 

доповнення КАСУ статтею 60-1 «Повноваження прокурора як представника 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді», прийняття 

постанови Пленуму ВАСУ «Про судову практику участі прокурора як 

законного представника інтересів громадян та держави в адміністративних 

справах»; 

удосконалено: 

– наукові положення щодо визначення підстав, приводів та 

процесуальних умов участі прокурора як законного представника інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді на усіх стадіях судового 

процесу; 

– наукові положення щодо тлумачення таких понять, як «законні 

інтереси громадян», «законні інтереси держави», «неналежний захист прав 

та інтересів особи та держави», «порушення або загрози порушення 

інтересів держави», на підставі чого запропоновано доцільність їх 
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нормативного визначення на рівні відповідних законів, або принаймні 

доктринального тлумачення у відповідному Рішенні Конституційного Суду 

України; 

– наукові положення щодо реалізації процесуальної правосуб’єктності 

прокурора як законного представника інтересів громадянина та держави на 

відповідних етапах судового розгляду адміністративної справи при 

підготовці та поданні адміністративного позову, попереднього судового 

розгляду та безпосереднього розгляду справи; 

дістало подальшого розвитку:  

– теза щодо необхідності впровадження у вітчизняну судову практику 

зарубіжного досвіду розгляду адміністративних справ за участю прокурора 

як законного представника, відповідно до якої прокурор є обов’язковим 

представником інтересів соціально вразливих верств населення (інвалідів, 

дітей-сиріт, пенсіонерів) у спорах з державою, особливо при відсутності 

належної участі адвокатури; 

– наукові підходи до розуміння сутності ознак, на підставі яких 

виокремлено прокурора як особливу категорію процесуального законного 

представника інтересів громадянина або держави в адміністративному суді: 

представництво по закону, а не договору публічних та приватних інтересів у 

виключних випадках, чітко визначених законом; обов’язковості, а не права 

його участі у процесі; наявності правового, а не особистого інтересу в 

результатах розгляду справи та ін.;  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для покращення науково 

обґрунтованих форм, способів та процедур участі прокурора як законного 

представника інтересів громадянина та держави на відповідних етапах 
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судового розгляду адміністративної справи, а також можуть бути основою 

для подальших наукових досліджень із відповідної проблематики (акт 

впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 09.03.2017); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу 

адміністративного судочинства України, Закону України «Про 

прокуратуру», Постанов Пленуму ВАСУ; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення судового порядку 

розгляду адміністративних справ за участю прокурорів, як представників 

інтересів громадянин або держави при вирішенні публічно-правового спору 

в адміністративному суді України (акт впровадження у діяльність 

Київського районного суду міста Одеси від 10.03.2017); 

– навчальному процесі – при викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідних навчальних дисциплін, а також статей і наукових повідомлень 

(акт впровадження Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ від 07.03.2017). 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на науково-практичних 

конференціях: «Актуальні проблеми охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах» (Дніпропетровськ, 

2015), «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні» 

(Запоріжжя, 2016), «Актуальні питання забезпечення публічної безпеки та 

правопорядку в сучасних умовах» (Дніпро, 2016), «Пріоритетні напрями 

модернізації системи права України» (Запоріжжя, 2016), «Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (Ужгород, 2017), 

«Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та 
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зарубіжний досвід» (Дніпро, 2017). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 

дванадцяти наукових публікаціях, з яких чотири у наукових виданнях 

України, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, дві у зарубіжних 

наукових виданнях та шести тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях.
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Розділ 1 

СУТНІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

 

1.1. Процесуальний статус прокурора як представника інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді 

 

Системні зміни, які відбуваються в державі, пов’язані з 

переорієнтацію діяльності органів виконавчої влади з виключно 

управлінської діяльності на обслуговуючу, направлену на забезпечення 

реалізації конституційних прав і свобод громадян та захисту у випадку 

посягання на них. У першу чергу це стосується органів прокуратури. 

Прокуратура з наглядового органу поступово має перетворитись на орган, 

який здійснюватиме представництво інтересів громадянина або держави в 

суді, що полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на 

захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, 

визначеному у ст. 121 Конституції України [58] та відповідно до ст. 2 нового 

Закону України «Про прокуратуру» (далі – Закон) від 14 жовтня 2014 року 

№ 1697-VII [100]. Визначення пріоритетності представницької функції в 

діяльності прокуратури має важливе значення для адміністративного 

судочинства як діяльності спеціалізованої системи судів в Україні, 

направленої на вирішення публічно-правових спорів, що виникають з 

приводу оскарження дій, рішень чи бездіяльності суб’єктів, наділених 

владними повноваженнями. Попри те, що розгляд публічно-правових спорів 

в адміністративних судах здійснюється понад 10 років, з моменту прийняття 

у 2005 р. КАСУ [51], участь прокуратури у розгляді таких спорів як 
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законного представника позивача чи відповідача була мінімальною і 

зводилась переважно до прокурорського реагування на явні порушення 

законності у діяльності суб’єктів владних повноважень, рішення, дії чи 

бездіяльність яких оскаржувались до суду на підставі звернення громадян до 

органів прокуратури. Такий стан речей був можливий тому, що в 

законодавстві, зокрема Законі «Про прокуратуру», не було чітко прописано 

функцію та підстави прокурорського представництва в суді, пріоритетною 

залишалась функція прокурорського нагляду, яка історично і набувала свого 

удосконалення. Однак з прийняттям 14 жовтня 2014 р. нового Закону «Про 

прокуратуру» представницька функція прокуратури набула свого належного 

правового закріплення у ст. 23, в якій визначено підстави та загальний 

порядок представництва прокуратурою прав, інтересів громадянина та 

держави в суді. Аналіз змісту цієї статті дає можливість констатувати, що в 

адміністративному судочинстві під час розгляду та вирішення 

адміністративних справ представницька функція прокуратури здійснюється 

у двох формах: 1) представництво 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; 

2) представництво 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 [100]. 
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Таким чином, законодавчо визначені представницькі функції 

прокуратури в судовому процесі в цілому зумовлюють необхідність 

з’ясування процесуального статусу прокурора як представника інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді. 

Як зазначено у Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови, представництво – це здійснення певних юридичних дій однією 

особою від імені іншої чи інших, виконання обов’язків або володіння 

правами представника установи, організації, що представляє чиїсь інтереси 

[11, с. 695]. Представництво в адміністративному процесі є, по суті, 

сукупністю правовідносин, які, насамперед, виникають між особою 

довірителя та представником, між особою представника та 

адміністративним судом, в межах якого здійснюються представницькі дії 

[112, с. 90].  

Дослідження інституту представництва прокуратурою інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді потребує з’ясування не 

тільки його правової природи і місця в системі процесуального права, а й 

розкриття цього загальнотеоретичного поняття. 

В юридичній літературі сутність прокурорського представництва 

визначається по-різному. Переважна більшість вчених представництво 

прокурором інтересів громадянина або держави в суді визначають через 

таку правову категорію, як діяльність. Під функцією представництва в суді 

більшість вчених розуміють діяльність прокурора, яка поєднується з його 

участю в судовому розгляді адміністративних, цивільних, господарських 

справ та справ про адміністративні правопорушення з метою захисту прав і 

законних інтересів окремої особи, громадян, держави, а також підготовкою і 

направленням в суд заяв та інших матеріалів, вжиття інших заходів з 

поновлення порушеного права окремої людини, громадян, держави [14, с. 7; 

34, с. 44; 153, с. 181]. Інша група вчених розширює представницьку функцію 
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прокуратури та зазначає, що прокурорське представництво можна визнати 

як засновану безпосередньо на Конституції України діяльність прокурора 

від імені та на захист законних інтересів громадян, суспільства і держави у 

випадках та в межах повноважень, визначених Законом «Про прокуратуру» 

та процесуальними законами. Попри різне розуміння підстав участі 

прокурора як представника в судовому процесі, всі вони схильні до спільної 

позиції про те, що представницька функція прокуратури – це діяльність, яка 

реалізується в судовому розгляді справ, що виникають з цивільно-правових 

та адміністративно-правових відносин, з метою захисту прав і законних 

інтересів окремих осіб та держави [16, с. 65; 17, с. 15; 18, с. 48]. 

Досліджуючи представницьку функцію прокурора крізь призму стадій та 

процесуальних етапів судового процесу, окремі автори підкреслюють, що 

під представництвом прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді треба розуміти процесуальну діяльність прокурора, спрямовану на 

захист їх суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів шляхом 

порушення у визначених законом випадках судової діяльності, підтримання 

в суді позовної вимоги (заяви) з метою встановлення істини у справі, участі 

у касаційному і наглядному розгляді справ та у процесі виконання судових 

рішень [19, с. 59]. 

Окремі вчені досліджують інститут представництва з точки зору не 

процесуальної діяльності, а через наявність чи відсутність процесуальних 

правовідносин, вважаючи, що під представництвом прокуратури слід розуміти 

правовідносини, в силу яких прокурор виступає в суді від імені громадянина 

або держави щодо захисту порушених прав та свобод [20, с. 47; 21, с. 18]. 

Слід погодитись з позицією М. Косюти з приводу того, що 

представництво прокурором в суді інтересів громадянина або держави слід 

розглядати як комплексне загальнотеоретичне поняття, що містить в собі 

систему правовідносин, які виникають між судом та прокурором при 



19 

здійсненні останнім його представницької функції, а також діяльність 

прокурора, на підставі якої виникають зазначені правовідносини [22, с. 148]. 

У цілому погоджуючись з наведеною позицією, вважаємо, що при 

визначенні загальнотеоретичного поняття досліджуваного інституту треба 

враховувати, що його складають взаємопов’язані норми цивільного 

процесуального, адміністративного процесуального та господарського 

процесуального права, що регулюють однорідну групу суспільних відносин, 

які виникають з приводу реалізації прокурором обов’язку щодо захисту в 

суді єдиного кола об’єктів (державний інтерес, права, свободи, інтереси 

громадянина у випадках, визначених законом), який реалізується в межах 

судочинства. 

Таким чином, представництво прокурором інтересів громадянина або 

держави в суді – це самостійний процесуальний інститут, який складають 

взаємопов’язані норми цивільного процесуального права, а також 

адміністративного процесуального й господарського процесуального права, 

що регулюють однорідну групу суспільних відносин, які виникають між 

судом та прокурором. де останній, реалізуючи публічні (соціальні) основи 

судочинства, вчиняє процесуальні дії, спрямовані на захист прав, свобод, 

інтересів громадянина, інтересів держави у випадках, визначених законом. 

Отже, представництво прокурором інтересів держави та громадян в 

адміністративному суді, виходячи з галузевої належності, є інститутом 

адміністративного процесуального права, утвореним на поєднанні 

матеріально-правових та процесуально-правових норм, що регулюють 

відносини між представником та довірителем, представником і судом. В той 

же час, як вірно зазначає О.В. Антілогов, інститут участі прокурора в 

адміністративному судовому процесі в Україні є складовим 

міждисциплінарного інституту представництва [23, с. 10]. Тому, як вважає 

М.М. Руденко, поняття представництва прокурором інтересів громадянина 
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або держави в адміністративному суді розглядається як підфункція 

представницької функції прокуратури, що полягає у здійсненні прокурорами 

від імені держави процесуальних та інших (досудових) дій з метою захисту 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб і прав та інтересів юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин [24, с. 6]. Саме публічно-правові 

відносини, переважно між фізичною чи юридичною особою з одного боку і 

суб’єктом владних повноважень – з іншого, є предметом представницької 

діяльності прокурора в адміністративному суді. 

Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 56 КАС України, можемо дійти висновку 

про існування таких видів представництва в адміністративному процесі: 

1) договірне представництво, сутність якого полягає в тому, що 

правовідносини між процесуальним представником та особою, яка бере 

участь у справі, регулюються винятково диспозитивним методом, 

формуються винятково за згодою, домовленістю і можуть припинитися 

будь-якої миті, незалежно від стадії розгляду адміністративної справи; 

2) законне представництво, урегульоване ч. 4-8 ст. 56 КАС України, яке 

здійснюється батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, 

іншими особами, які визначені законом, уповноваженими посадовими 

особами суб’єктів владних повноважень, діють на основі довіреності, 

статуту, витягу з наказу і є імперативними (обов’язковими). 

Підстави для реалізації представницької функції прокурора в 

адміністративному судочинстві визначені у ст. 60 КАСУ, в якій 

зазначається, що прокурор з метою представництва інтересів громадянина 

або держави в адміністративному суді, діючи в межах повноважень, 

визначених законом, звертається до суду з адміністративним позовом 

(поданням), бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може 

вступити за своєю ініціативою у справу, провадження в якій відкрито за 

адміністративним позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду, подає 
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апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення 

Верховним Судом України, про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами для представництва інтересів громадянина 

або держави [10]. 

Право прокурора на звернення до суду та вступ у справу чітко 

обмежено представництвом певної категорії громадян: осіб, які не 

спроможні самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження. Приводом для представництва 

прокурора в суді є саме звернення у прокуратуру фізичних осіб, тобто 

рішення самої особи про необхідність її захисту прокуратурою. При цьому 

така правова допомога надається громадянам безоплатно, тобто за рахунок 

держави, і спрямована на захист конституційних прав найменш захищених 

верств населення. 

Якщо порівняти підстави участі представника за законом, визначені у 

ст. 56 і ст. 60 КАСУ, то можна стверджувати, що участь прокурора в 

адміністративному судочинстві є особливою формою представництва за 

законом. І якщо іншим представникам за законом для вступу в справу 

необхідно мати довіреність – для представництва юридичної особи (в тому 

числі суб’єкта владних повноважень) – або документ, що підтверджує 

родинні зв’язки представника фізичної особи, то прокурор має навести суду 

аргументи, які вказують на те, що дані законні представники неналежним 

чином здійснюють захист визначених учасників процесу. Оцінку 

обґрунтованості даних аргументів за законом має дати суд, що породжує 

процесуальні проблеми в судовій практиці, адже суд, який має здійснювати 

розгляд справи по суті, на нашу думку, перебирає на себе не властиві собі 

функції – визначати підстави належності (чи неналежності) здійснення 

представництва інтересів за законом та прийняти рішення щодо 

підтвердження (чи відмови в підтверджені) підстав для представництва, яке 
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має здійснюватися прокурором.  

Прийнято вважати, що прокурор, ставши учасником 

адміністративного процесу, користується правами та виконує обов’язки 

сторони або особи, в інтересах якої він діє, а отже має право вчиняти в суді 

процесуальні дії, передбачені для сторони, третьої особи. Однак 

О. Костенко та М. Азарова вважають, що у Кодексі адміністративного 

судочинства України відсутня норма, яка б чітко вказувала на те, що 

прокурор наділений усіма правами й обов’язками особи, в інтересах якої він 

діє [25, с. 77]. Відповідно постає запитання: якими повноваженнями 

наділений прокурор в адміністративному процесі? На думку зазначених 

авторів, правильнішою є теза про те, що прокурор в адміністративному 

процесі для реалізації покладених на нього завдань щодо захисту прав та 

законних інтересів громадян і держави повинен мати права та обов’язки 

сторони, в інтересах якої він діє, адже, як відомо, повноваження сторони в 

процесі є значно ширшими, ніж повноваження її представника. Обсяг прав 

прокурора залежить від того, з якою зі сторін пов’язані інтереси держави чи 

громадянина. Проаналізувавши ч. 1-4 ст. 61 КАС України, можна зрозуміти, 

що обсяг прав та обов’язків прокурора в адміністративному судочинстві не 

завжди співпадає з обсягом прав й обов’язків сторони, на захист прав якої 

він виступає. Винятком є ті права, які належать позивачеві як суб’єкту 

публічно-правового спору. Так, органи прокуратури не можуть закінчувати 

справу примиренням, відмова прокурора від адміністративного позову або 

зміна позовних вимог не позбавляє особу, на захист прав, свобод та 

інтересів якої подано позов, права вимагати від суду розгляду справи, 

вирішення адміністративного позову в попередньому обсязі. У свою чергу, 

відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних 

правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в 

інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і 
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вимагати вирішення спору по суті. 

Таким чином, не можна цілком ототожнювати статус прокурора зі 

статусом представника в адміністративному процесі. Як вірно зазначають 

більшість дослідників проблематики процесуального представництва, 

представництво прокурором інтересів громадянина або держави необхідно 

відрізняти від інших його видів у суді, оскільки воно є представництвом 

офіційним, конституційного рівня, що реалізується особливим органом, 

який не має особистого інтересу, завжди й усюди є охоронцем закону й 

виступає від імені держави на користь громадянина, держави чи суспільства, 

тому прокурорське представництво в суді є самостійним інститутом 

процесуального права [26, с. 32-34; 27, с. 73-74; 28, с. 102; 29, с. 12].  

Відносини між представником і довірителем засновані на договорі 

доручення або законі. Представник для виконання своїх обов’язків 

наділяється відповідними повноваженнями і не може виходити за межі цих 

повноважень, якщо не одержить на це спеціального дозволу. Зовсім інше 

процесуальне становище займає прокурор. Завданням прокурора при 

розгляді адміністративних справ є дотримання прав і законних інтересів 

громадян, держави, винесення судом законних і обґрунтованих рішень. На 

відміну від представників за договором та законом прокурору для 

підтвердження своїх повноважень в адміністративному судочинстві не 

потрібно надавати адміністративному суду ніяких документів 

(довіреностей), бо він виконує обов’язки, надані йому законом. Отже, його 

діяльність може бути віднесена до представництва, яке є самостійним 

інститутом адміністративного процесуального права. 

З огляду на представницьку функцію прокуратури в 

адміністративному судочинстві постає питання: представництво інтересів 

громадян або держави в адміністративному суді – це право чи обов’язок 

прокуратури? З урахуванням аналізу законодавчих підстав участі прокурора 
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як представника інтересів громадян та держави можна дійти висновку, що 

представницька діяльність прокурора в адміністративному суді є його 

обов’язком, який виникає на підставі звернення до нього зазначеної у законі 

категорії громадян для захисту своїх інтересів, звернення представників 

органів публічної влади у разі порушення або загрози порушення інтересів 

держави, чи безпосереднім виявленням прокурором таких порушень при 

виконанні своїх обов’язків. І такий обов’язок прокурорського 

представництва має бути чітко визначений у ст. 19 Закону України «Про 

прокуратуру», як і відповідальність за його ігнорування. Більше того, слід 

погодитись з пропозицією окремих правників, що пропонують встановити 

обов’язкову участь прокурора як представника в адміністративному 

судочинстві при вирішенні таких категорій спорів: а) про порушення 

виборчих прав громадян; б) про компетенцію між органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами; в) про 

визнання незаконними індивідуальних правових актів органів і посадових 

осіб державної влади та місцевого самоврядування; г) про визнання 

незаконними правових актів, дій (бездіяльності) суб’єктів управління [30, с. 

84]. 

Однак представницька функція прокурора, залежно від того, інтереси 

якого суб’єкта він представляє – фізичної особи чи органу публічної влади, 

має бути чітко вмотивована. Юридичний інтерес прокурора як представника 

інтересів держави в адміністративній справі до процесу завжди має 

державний характер і зумовлений необхідністю захисту 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. Адже, як вірно зазначають окремі 
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науковці, інститут представництва прокурором інтересів держави в 

адміністративному суді не має підмінятись прокурорським представництвом 

інтересів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

державного нагляду (контролю), а також інших органів, яким законом 

надано право захищати інтереси громадян або держави в суді [31]. До того 

ж, як вірно зазначає В.М. Бевзенко, «через інститут представництва 

прокурором інтересів держави не має здійснюватися «подвійний напад» на 

фізичну, юридичну особу – відповідача, який  здійснюється одним суб'єктом 

владних повноважень (прокуратурою) в інтересах іншого, тим більше, що 

законодавчо передбачене забезпечення діяльності органів державної влади є 

набагато кращим порівняно з будь-якою фізичною чи юридичною особою» 

[32, с. 399]. 

Таким чином, цілком логічно було б припустити, що у разі 

представництва прокурором інтересів держави в  адміністративному суді з 

метою захисту інтересів держави у випадку 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, він виступає як третя особа і 

відповідно наділяється її правами та обов’язками, і лише у випадку 

відсутності такого органу має виступати як представник держави. У випадку 

ж захисту законних інтересів громадян, за підстав, прямо передбачених 

законодавством, прокурор виступає як представник громадян, тобто 

наділяється функціями представника.  

Аналіз представницької функції має можливість виокремити 

особливості, які визначають процесуальний статус прокурора як 

представника інтересів громадянина або держави в адміністративному суді 

та полягають у такому: 1) він має лише процесуально-правовий інтерес, а не 
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юридичну заінтересованість у результатах вирішення адміністративної 

справи; 2) за відсутності особистої матеріально-правової зацікавленості 

юридичний інтерес прокурора до адміністративного процесу завжди має 

державний (службовий) характер; 3) як представник органу державної влади 

прокурор бере участь у розгляді справ адміністративними судами на захист 

прав, свобод та інтересів інших осіб; 4) рішення адміністративного суду за 

позовом прокурора ухвалюється не на його користь, а на користь осіб, в 

інтересах яких він звернувся до суду; 5) виконуючи свою функцію з 

представництва, керується адміністративним процесуальним та іншим 

законодавством України тощо. Особливість представницької функції 

прокурора як представника інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді, на нашу думку, зумовлює необхідність 

виокремлення його процесуального статусу в окремій нормі КАСУ, а саме 

ст. 60-1 «Повноваження прокурора як представника інтересів громадянина 

або держави в адміністративному суді», в якій мають бути чітко визначені 

права та обов’язки прокурора як представника в адміністративному суді, а 

також порядок реалізації його представницької функції [33, с. 74]. 

 

 

1.2. Правові засади представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді 

 

Законодавчо визначені представницькі функції прокуратури в 

судовому процесі в цілому зумовлюють необхідність дослідження 

механізму реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному процесі, зокрема з позиції як напрацювання дієвих 

правових засад такої діяльності, так й удосконалення практики їх реалізації. 

З огляду на поставлену мету дослідження в межах даного підрозділу 
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доцільним є постановка та вирішення таких завдань, як: визначення 

правових засад реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному судочинстві, з’ясування вад законодавчого її визначення 

та висловлення пропозицій щодо їх перспективного усунення. 

Правові засади представництва прокурором інтересів громадян та 

держави в адміністративному судочинстві визначені на законодавчому рівні 

в Конституції України, Законі «Про прокуратуру» та Кодексі 

адміністративного судочинства України (далі – КАСУ).  

Центральне місце в системі правових актів, що регулюють здійснення 

прокурором представництва інтересів громадянина або держави в суді, 

займає Конституція України, норми якої мають найвищу юридичну силу і є 

основоположними для формування досліджуваного інституту. Так, у ст. 121 

Конституції визначено, що прокуратура України становить єдину систему, 

на яку покладаються, з поміж іншого, представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом [9].  

Аналіз наведених конституційних положень дозволяє виділити такі 

сутнісні властивості інституту прокурорського представництва: 1) має 

конституційну природу, адже, виступаючи в суді в інтересах громадянина 

або держави, прокурор реалізує положення, закріплене у ст. 3 і 13 

Основного Закону, відповідно до якого держава зобов’язана забезпечувати 

захист прав і свобод громадян, а також усіх суб’єктів права власності та 

господарювання; 2) реалізація функції представництва можлива виключно в 

суді і лише в межах певної процесуальної форми; 3) прокурор наділяється 

правом звернення до суду з позовом (заявою) лише у чітко визначених 

випадках, передбачених в різних галузях права [34, с. 74-75; 35, с. 104-105]. 

Таким чином, Конституція України виступає базовим правовим актом, 

на основі норм якого забезпечується правова регламентація діяльності 

прокурора, що здійснює представництво інтересів громадянина або держави 
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в суді. Це дозволяє стверджувати про конституційно-правову природу 

даного інституту. 

Спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає сутність, 

підстави, форми, а також організаційні основи здійснення прокуратурою 

конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави 

в суді, є Закон України «Про прокуратуру». 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» (далі – Закон) 

від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII однією з основних функцій 

прокуратури є представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених цим Законом [1]. 

Аналіз норм перехідних положень Закону дає можливість 

стверджувати, що основним завданням прокуратури в межах 

адміністративного судочинства є представництво інтересів громадян або 

держави в адміністративному суді прокурором, і вже шляхом реалізації цієї 

функції прокуратура виконує другорядне завдання – нагляд за додержанням 

прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами. 

Статтею 23 Закону визначено, що представництво прокурором 

інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина 

або держави у випадках та порядку, встановлених законом. Законом 

визначено дві форми представницької функції прокуратури в 

адміністративному судочинстві: 1) 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 
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законні представники або органи, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним 

чином здійснюють її захист. Причому підстави для такого представництва 

мають бути обґрунтовані прокурором та підтверджені відповідними 

доказами; 2) 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. Наявність таких обставин має 

обґрунтовуватись прокурором. 

Як слушно зазначає К.А. Гузе, в цьому Законі перелік випадків 

здійснення прокурором представництва інтересів громадянина в суді є 

вичерпним. Проте критерії, за якими вони визначаються, є доволі 

суб’єктивними, а їх наявність може оцінюватися судом і прокурором по-

різному. Наприклад, при визначенні ступеня виконання законним 

представником (органом, якому законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси особи) покладених на нього обов’язків як однієї з 

підстав представництва прокурором інтересів громадянина конкретизації 

вимагає передбачене ч. 2 ст. 23 Закону словосполучення «не здійснюють або 

неналежним чином здійснюють», оскільки в подібній редакції воно є суто 

оціночним [36, с. 37]. 

Аналогічні зауваження можна пред’явити і до випадків захисту 

прокурором державного інтересу. Так, представництво прокурором 

інтересів держави в суді допускається 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 
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якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 

органу (абз. 1 ч. 3 ст. 23 Закону). Наведені в Законі підстави представництва 

інтересів держави, на нашу думку, мають загальний характер і 

сформульовані законодавцем доволі абстрактно. У цьому зв’язку на 

практиці суди не завжди правильно визначають їх наявність. 

Законом обмежено право представництва прокурором в 

адміністративному суді: 1) у випадку представництва інтересів держави в 

особі державних компаній; 2) у правовідносинах, пов’язаних із виборчим 

процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, 

Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а 

також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що 

здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об’єднань 

[1]. 

Як виняток, представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету 

Міністрів України та Національного банку України може здійснюватися 

прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної 

прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального 

прокурора України або його першого заступника чи заступника відповідно 

до компетенції. 

Законом визначено порядок реалізації представницької функції 

прокуратури в адміністративному судочинстві, відповідно до якого: 

прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в 

суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва; 

прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про 

це громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта 

владних повноважень; у разі підтвердження судом наявності підстав для 

представництва прокурор користується процесуальними повноваженнями 

відповідної сторони процесу (наявність підстав для представництва може 
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бути оскаржена громадянином чи його законним представником або 

суб’єктом владних повноважень); прокурор в порядку здійснення 

представництва інтересів громадян або держави в адміністративному 

судочинстві має право: звертатися до суду з позовом (заявою, поданням); 

вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на 

будь-якому етапі судового провадження; отримувати інформацію, яка на 

законних підставах належить суб’єкту, який неналежно здійснює захист 

законних інтересів держави, витребовувати та отримувати від нього 

матеріали та їх копії виключно з метою встановлення наявності підстав для 

представництва інтересів держави в суді; витребовувати за письмовим 

запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і 

матеріалів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

військових частин, державних та комунальних підприємств, установ і 

організацій, органів Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 

знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом; отримувати 

від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ та організацій, органів Пенсійного фонду України та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування усні або 

письмові пояснення (отримання пояснень від інших осіб можливе виключно 

за їхньою згодою); брати участь у розгляді справи; ініціювати перегляд 

судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, 

поданням) іншої особи; брати участь у виконавчому провадженні при 

виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося 

представництво інтересів громадянина або держави в суді; з дозволу суду 

ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого 

провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії 
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документів, що знаходяться у матеріалах справи чи виконавчого 

провадження [1]. 

Таким чином, Закон України «Про прокуратуру» містить ряд 

спеціальних норм, які мають суто процесуальний характер і визначають 

порядок здійснення прокурором захисту в суді інтересів громадянина або 

держави. Водночас вони потребують подальшого вдосконалення шляхом 

встановлення більш чітких критеріїв можливої реалізації прокурором 

функції представництва, як цього вимагає Конституція України. 

Окремого аналізу потребують нормативні акти-кодифікації, зокрема 

КАСУ, норми якого встановлюють процесуальний статус, повноваження 

прокурора в суді, а також порядок реалізації ним конституційної функції на 

різних стадіях процесу. Так, підстави для реалізації представницької функції 

прокурора в адміністративному судочинстві визначені у ст. 60 КАСУ, в якій 

зазначається, що прокурор з метою представництва інтересів громадянина 

або держави в адміністративному суді, діючи в межах повноважень, 

визначених законом, звертається до суду з адміністративним позовом 

(поданням), бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може 

вступити за своєю ініціативою у справу, провадження в якій відкрито за 

адміністративним 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 для представництва інтересів громадянина 

або держави [10]. 

У випадку звернення прокурора до адміністративного суду в інтересах 

держави він в позовній заяві (поданні) 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 



33 

відсутності у нього повноважень щодо звернення до адміністративного суду 

прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі набуває статусу 

позивача. 

Реалізація прокурором функції представництва можлива не лише в 

суді, але й під час виконання судових рішень. Правові основи відповідної 

діяльності прокуратури передбачені в Законі України «Про виконавче 

провадження» [37]. Згідно зі ст. 7 цього Закону прокурор віднесений до 

учасників виконавчого провадження і бере участь у виконавчому 

провадженні у разі здійснення представництва інтересів громадянина або 

держави в суді та відкриття виконавчого провадження на підставі 

виконавчого документа за його заявою. Крім того, прокурор може вступити 

у виконавче провадження, відкрите не за його заявою, за умови, що він 

здійснював представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

відповідній справі. У цьому зв’язку виникає питання щодо узгодженості цих 

приписів Закону із загальними положеннями правового регулювання 

досліджуваного інституту, адже відповідно до наведеної ст. 60 КАС 

прокурор може вступити у справу, провадження у якій відкрито за позовом 

інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду, незалежно від участі у справі в 

суді попередніх інстанцій. Очевидно, що вирішення цього питання 

безпосередньо пов’язане з проблемою розуміння правової природи 

(сутності) виконавчого провадження та його місця у структурі судочинства і 

потребує комплексного теоретичного аналізу, який проведений нами в 

межах підрозділу 2.4 роботи. 

Таким чином, здійснивши загальний аналіз законодавчих актів, якими 

визначаються представницькі функції прокуратури в адміністративному 

судочинстві, можна дійти висновку, що правовий статус прокурора в 

адміністративному судочинстві є багатоаспектним, і це відрізняє його від 

правових статусів в інших видах судочинства. Оскільки прокурор в 
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адміністративному судочинстві представляє не лише інтереси громадян або 

держави в суді як законний представник, він також може набувати 

правового статусу позивача та відповідача.  

Очевидно, що система національного законодавства містить й інші 

матеріально-правові акти, які складають правову основу інституту 

представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді, але 

вони визначають лише випадки реалізації прокурором конституційної 

функції представництва і не регламентують процедуру його участі в 

розгляді тієї або іншої категорії справ. 

Розглядаючи правові основи діяльності прокуратури в суді, необхідно 

звернути увагу на низку актів Конституційного Суду України та вищих 

судових установ, в яких тлумачиться та роз’яснюється порядок застосування 

судами окремих норм законодавства, що визначають участь прокурора в 

суді. 

Так, Конституційний Суд України у рішенні № 3-рп/99 від 8 березня 

1999 р. (справа про представництво прокуратурою України інтересів 

держави в арбітражному суді) в контексті приписів п. 2 ст. 121 дав офіційне 

тлумачення понять «інтереси держави», «представництво прокурора в суді», 

«орган, уповноважений державою» та «відповідні функції у спірних 

відносинах», передбачених ст. 2 АПК (чинна ст. 2 ГПК). Зокрема, під 

поняттям «представництво прокуратурою України інтересів держави в 

арбітражному суді» Суд розуміє правовідносини, в яких прокурор, 

реалізуючи визначені Конституцією України та законами України 

повноваження, вчиняє в суді процесуальні дії з метою захисту інтересів 

держави (п. 3 резолютивної частини Рішення) [38]. 

Враховуючи, що рішення Конституційного Суду України мають 

нормативний характер і є джерелами права [39, с. 156-157], їх приписи щодо 

представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді 
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складають правову основу цього процесуального інституту. 

З огляду на те, що законодавчі акти складають правову основу підстав 

та порядку реалізації представницького функції прокуратури в 

адміністративному процесі, але не розкривають особливості її реалізації під 

час розгляду та вирішення адміністративних справ у судах, важливими 

джерелами права виступають рішення судів, особливо ті, на підставі яких 

здійснюється узагальнення судової практики та виробляються рекомендації 

щодо застосування процесуальних норм у судовому процесі з розгляду 

конкретної категорії адміністративних справ. Хоча вітчизняна правова 

система базується на засадах романо-германської правової сім’ї, судова 

практика (судовий прецедент) являють невід’ємну складову національного, 

особливо процесуального, права, на що було звернуто увагу багатьох 

дослідників [40, с. 32; 41, с. 243; 42, с. 362-363; 43, с. 14]. Такого 

беззаперечного висновку можна дійти стосовно актів (постанов Пленуму) 

вищих судових інстанцій – Верховного Суду України (далі – ВСУ), а також 

Вищого адміністративного суду України (далі – ВАСУ), в яких містяться 

роз’яснення застосування чинного законодавства з досліджуваної проблеми, 

зокрема Узагальненнях практики застосування положень Конституції 

України, КАС України та іншого законодавства щодо участі в 

адміністративному судочинстві прокурора та органів прокуратури [44]. Й у 

першу чергу це пов’язано з тим, що в науці питання правової природи 

судової практики вищих судових установ та її значення, зокрема постанов 

Пленуму ВСУ тощо, завжди було дискусійним. Так, одні вчені відносять ці 

акти до джерел права [45, с. 8], інші – до актів тлумачення (роз’яснення) 

норм права [46, с. 34-41; 47, с. 48-50]. При вирішенні цієї проблеми за 

основу, як уявляється, мають бути взяті положення ч. 2 ст. 36 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», за якими роз’яснення Пленуму 

вищого спеціалізованого суду з питань застосування спеціалізованими 
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судами законодавства при вирішенні справ мають рекомендаційний 

характер (п. 6), водночас вони забезпечують однакове застосування норм 

права при вирішенні справ відповідної судової спеціалізації (п. 2) [48]. 

Отже, слід підтримати точку зору тих науковців, які не вважають 

постанови Пленуму ВСУ та ВАСУ джерелами права, відносячи їх до актів 

офіційного тлумачення, що складають правову основу участі прокурора в 

адміністративному судочинстві. 

Вищими спеціалізованими судами, як і ВСУ, періодично 

роз’яснюються правові норми, що регулюють порядок здійснення 

прокуратурою функції представництва. До таких можна віднести, 

наприклад, постанову Пленуму ВАСУ № 3 «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби»  від 13 грудня 

2010 р. (п. 12) [49] тощо. 

З наближенням до світових стандартів побудови представницької 

функції прокуратури, що частково відбулося з прийняттям Закону «Про 

прокуратуру», значуще місце в системі правових засад представництва 

прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному суді 

займають міжнародні акти. 

Так, ПАРЄ у своїй Рекомендації 1604 (2003) «Про роль органів 

прокуратури у демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві 

права» від 27 травня 2003 р. висловила занепокоєння щодо низки 

особливостей, що притаманні національній практиці різних держав, на 

предмет їх відповідності основним принципам, зокрема здійснення 

органами прокуратури різноманітних функцій, які не належать до сфери 

кримінального права (підпункт V п. 7). Виходячи з такого занепокоєння, 

Асамблея запропонувала урядам країн – членів РЄ забезпечити такі 

рекомендації щодо функцій органів прокуратури, які не входять до сфери 
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кримінального права, щоб: a) будь-які повноваження прокурора щодо 

спільного захисту прав людини не приводили до будь-яких конфліктів 

інтересів і не відштовхували осіб, які домагаються захисту своїх прав з боку 

держави; b) ефективне розділення влади між різними гілками держави 

дотримувалося у випадках надання прокуратурі додаткових функцій при 

повній незалежності органів прокуратури від втручання на рівні 

індивідуальних справ з боку будь-якої гілки державної влади; 

c) повноваження і функції прокурорів обмежувалися сферою переслідування 

осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, і вирішення 

загальних завдань із захисту інтересів держави через систему відправлення 

кримінального правосуддя, а для виконання будь-яких інших функцій були 

утворені окремі, належним чином розміщені й ефективні органи [50]. 

Питання щодо ролі прокуратури поза кримінально-правовою сферою 

було предметом розгляду КРЄП. Так, у п. 34 Висновку № 3 (2008) від 

21 жовтня 2008 р. КРЄП закликала Держави-учасниці, де прокуратура 

виконує функції за межами сфери кримінального права, забезпечити їх 

реалізацію відповідно до таких принципів: c) ці функції реалізуються “від 

імені суспільства та у державних інтересах” з метою забезпечення 

застосування права із дотриманням основних прав та свобод у межах 

компетенції, наданої прокурорам за законом, Конвенцією та прецедентним 

правом ЄСПЛ; d) такі компетенції прокурорів мають якомога точніше 

регулюватися законом; f) діючи за межами сфери кримінального права, 

прокурори мають користуватися тими ж правами й обов’язками, як і будь-

яка інша сторона, і не повинні мати привілейоване становище у ході судових 

проваджень (рівність сторін позову); g) дії прокурорських служб від імені 

суспільства на захист державного інтересу у некримінальних справах не 

повинні порушувати принцип зобов’язальної сили остаточних судових 

рішень (res judicata) з певними винятками, встановленими відповідно до 
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міжнародних зобов’язань, включаючи прецедентне право ЄСПЛ; i) має бути 

гарантоване право осіб або інститутів, задіяних або заінтересованих у 

цивільних справах, оскаржувати дії або бездіяльність прокурорів; j) слід 

ретельно слідкувати за змінами прецедентного права суду щодо діяльності 

прокурорських служб за межами кримінального права для забезпечення 

повної відповідності правової основи такої діяльності та пов’язаної 

практики відповідним рішенням ЄСПЛ [51]. 

Зазначені рекомендації ПАРЄ, КРЄП, хоч і не мають обов’язкового 

характеру, безумовно, є базовими при визначенні подальшого реформування 

прокуратури України, зокрема функції представництва інтересів 

громадянина або держави, вектор якої повинен спрямовуватися на 

мінімізацію участі прокурора в адміністративному процесі. 

Як було зазначено вище, на рівні законодавства, зокрема в КАСУ, 

лише частково визначено порядок реалізації представницької функції 

прокуратури в адміністративному судочинстві. Так, у ч. 2 ст. 60 КАСУ 

закріплено, що прокурор, звертаючись до адміністративного суду з метою 

представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному 

суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво), повинен 

обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, 

передбачених частинами другою або третьою ст. 23 Закону. Для 

представництва інтересів громадянина в адміністративному 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 адміністративному суду обґрунтування 

наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або 
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держави в адміністративному суді має наслідком застосування положень, 

передбачених ст. 108 КАСУ, відповідно до яких суддя, встановивши, що 

позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 106 КАСУ, 

постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій 

зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення й встановлюється 

строк, достатній для усунення недоліків.  

Аналіз норм статті 60 КАСУ та статті 23 Закону дає можливість дійти 

висновку, що на законодавчому рівні закріплено лише підстави звернення 

прокурора до адміністративного суду з метою представництва інтересів 

громадянина або держави, процедуру ж реалізації представницької функції 

прокуратури в них не визначено і частково урегульовано на підзаконному 

рівні в Наказі Генерального прокурора № 6 гн від 28 травня 2015 р. «Про 

організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів 

громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових 

рішень», який змінив аналогічний за назвою Наказ від 28 листопада 2012 

року № 6 гн [52]. В ньому, окрім підстав, визначено також форми 

представницької діяльності прокуратури в цілому і в адміністративному 

судочинстві зокрема. Так, представницька функція прокуратури в 

адміністративному судочинстві здійснюється шляхом: підготовки і 

пред’явлення позову; вступу у справи, порушені за позовами (заявами, 

поданнями) інших осіб на будь-якій стадії їх розгляду; ініціювання 

перегляду судових рішень, у тому числі у справах, порушених за позовом 

(заявою, поданням) іншої особи; участі у розгляді справ; захисту прав 

громадянина або інтересів держави при виконанні рішень судів. Цим 

наказом визначено, що організація представництва органів прокуратури та її 

посадових осіб в адміністративному судочинстві в Генеральній прокуратурі 

України та прокуратурах обласного рівня покладається на підрозділи 

представництва інтересів громадян та держави в судах [52]. 
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Слід зауважити, що процесуальну форму вступу прокурора в 

адміністративну справу в КАСУ чітко не визначено, однак з аналізу норм 

вказаного наказу можна зрозуміти, що прокурор може вступати в 

адміністративну справу шляхом: 1) подання адміністративного позову для 

необхідності захисту інтересів громадян або держави у випадку порушення 

або загрози їх порушення, за наявності інформації, що надходить до 

прокуратури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

і державного нагляду (контролю), матеріалів кримінальних проваджень, 

справ про адміністративні, у тому числі корупційні правопорушення, 

публікацій у засобах масової інформації, у тому числі мережі Інтернет, 

документів, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 

звернень фізичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, громадських 

об’єднань та організацій; 2) вступу у справу, порушену за позовом (заявою, 

поданням) інших осіб на будь-якій стадії їх розгляду, якщо цього вимагає 

захист прав і законних інтересів громадянина або держави. З огляду на те, 

що процесуальна форма адміністративного судочинства має письмовий 

характер, повідомлення прокурора про вступ у справу повинно бути 

оформлене також у письмовій формі, яке суд долучає до матеріалів 

адміністративної справи, і саме таким чином повинен іменуватися цей 

документ. Оскільки клопотання чи заява підлягають розгляду судом і 

можуть бути з тих або інших причин незадоволені (відхилені), їх розгляд 

передбачає з’ясування думки обох сторін. Як вірно зазначає В.М. Кравчук, 

рішення про вступ у справу з метою виконання покладених на нього 

повноважень прокурор приймає самостійно, тобто реалізує своє імперативне 

право [53, с. 35-39]. Однак існують випадки обов’язковості вступу 

прокурора в адміністративну справу, зокрема при розгляді судами справ 

про: стягнення шкоди за кошт державного бюджету; звільнення від арешту 

майна, яке стягується в дохід держави; надання особі психіатричної 
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допомоги у примусовому порядку; усиновлення дітей іноземними 

громадянами. 

Не ставлячи в межах даного підрозділу роботи завданням аналіз 

реалізації представницької функції прокуратури на всіх стадіях розгляду 

адміністративної справи, що буде предметом окремого наукового 

дослідження в розділі 2 роботи, звернемо увагу на окремі недоліки 

реалізації прокурором процесуальних повноважень в адміністративному 

судочинстві, які були виявлені нами в результаті аналізу судової практики. 

Так, до найбільш поширених слід віднести такі: ненадання до 

адміністративного суду доказів, які  підтверджують неможливість 

громадянина самостійно здійснювати представництво своїх законних 

інтересів; відсутність визначення у позовній заяві (заяві, поданні, 

письмовому повідомленні про вступ у справу), в чому полягає порушення 

інтересів держави; відсутність обґрунтування необхідності захисту інтересів 

держави; незазначення органу, уповноваженого державою здійснювати 

відповідні функції у спірних правовідносинах; неподання документа  

(зокрема, з позовною заявою), що підтверджує повноваження особи, яка 

підписала адміністративний позов (за правилами  ч. 2 ст. 58 КАС України 

повноваження законних представників підтверджуються документами, які 

стверджують займану посаду); подання позову прокурором як позивачем за 

наявності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні 

функції у спірних правовідносинах та наявність відповідної компетенції у 

такого органу; помилкове (неправильне) визначення органу, 

уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних 

правовідносинах; ненадання до суду доказів на підтвердження обставин, 

якими обґрунтовуються позовні вимоги; неприбуття прокурора на 

попереднє судове засідання чи на  судове засідання  без поважних причин та 

неподання заяви про розгляд справи за його відсутності; пропущення 
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строків подання адміністративного позову (зокрема, застосування 

загального строку подання адміністративного позову, а не спеціального, у 

тому числі, наприклад,  у порядку ч. 6 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру») та ін. 

Підсумовуючи, зазначимо, що неурегульованість на рівні КАСУ та 

Закону «Про прокуратуру» загальної процедури реалізації представницької 

функції прокуратури в адміністративному судочинстві та відсутність на 

підзаконному рівні чітких алгоритмів діяльності прокурора щодо подання, 

підтримання позовних вимог, спрямованих на захист законних прав та 

інтересів громадян та держави, на всіх стадіях судового процесу гальмує 

ефективність прокурорського представництва в адміністративному процесі, 

а тому така діяльність має здійснюватися у межах та у порядку, визначеному 

в Законі «Про правові засади забезпечення прокуратурою представництва 

інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні 

судових рішень», який очевидно потребує розробки та впровадження [54, с. 

230; 55, с. 293]. 

 

 

1.3. Форми та способи представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді 

 

Статтею 121 Конституції України, визначено, що прокуратура України 

становить єдину систему, на яку покладаються, з поміж іншого, 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом [9]. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII до однієї з основних 

функцій прокуратури віднесено представництво інтересів громадянина або 

держави в суді у випадках, визначених цим Законом [1]. Окрім того, в 
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Перехідних положеннях Закону визначено, що функція нагляду за 

додержанням прав і свобод людини та громадянина, додержанням законів з 

цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами, яка була основною в 

діяльності прокуратури до прийняття цього Закону, здійснюється виключно 

у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді. Таким 

чином, можна визначити, що сьогодні прокуратура з наглядового органу 

поступово перетворюється на орган, який має здійснювати представництво 

інтересів громадянина або держави в суді, що полягає у здійсненні 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина 

або держави, у випадках та порядку, встановлених законом, як це визначено 

у ст. 23 Закону «Про прокуратуру», що є цілком позитивним зрушенням на 

шляху побудови України як правової держави, пріоритетним завданням якої 

є задоволення потреб громадян, що проживають на її території, 

гарантування захисту їх прав та законних інтересів.  

Чи не найбільше проблем у правозастосовній практиці виникає при 

реалізації представницької функції прокуратури в межах судового розгляду 

публічно-правових спорів в адміністративних судах. Попри те, що офіційна 

статистична звітність адміністративних судів не дає можливості відстежити 

кількісні показники розгляду адміністративних справ за участю прокурора в 

усіх адміністративних судах України у зв’язку з тим, що за суб’єктним 

критерієм статистика не ведеться, однак аналітичні дані щодо узагальнення 

практики участі прокурора в адміністративному судочинстві певним чином 

набувають систематизації. Так, зведені аналітичні дані щодо участі 

прокурора та органів прокуратури в адміністративному судочинстві 

вказують, що впродовж 2013-2014 рр. адміністративними судами України 

було розглянуто 5646 адміністративних справ за участю прокурора та 

органів прокуратури, серед яких за формою участі прокурора: як позивача – 
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526 справ; як представника в інтересах держави – 2477 справ; як 

представника в інтересах громадянина – 856 справ; як відповідача – 140 

справ; як третьої особи – 647 справ, що становить 3 % від загальної кількості 

усіх розглянутих справ [56]. Вказані дані свідчать, що представництво 

органів прокуратури в адміністративному судочинстві набуває системного 

характеру та зумовлює необхідність дослідження форм і способів реалізації 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві, 

виокремлення процесуальних проблем її реалізації та вироблення науково 

обґрунтованих пропозицій щодо більш ефективного законодавчого та 

організаційного забезпечення такої діяльності.  

Таким чином, у межах даного підрозділу, на досягнення загальної 

мети дослідження, доцільним є дослідження форм та способів 

представництва прокурором інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді, з’ясування вад законодавчого їх визначення та 

висловлення пропозицій щодо їх перспективного усунення. 

Законом визначено дві форми представницької функції прокуратури в 

адміністративному судочинстві: перша – представництво в суді інтересів 

громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у 

випадках, визначених законом; друга – представництво в суді законних 

інтересів держави, на підставі та у порядку, визначеному законом. Доцільно 

розглянути їх більш детально. 

Відповідно до ст. 23 Закону прокурор здійснює представництво в суді 

інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без 

громадянства) за таких підстав: 1) якщо дана особа не спроможна 

самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати 

процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність 

або обмежену дієздатність; 2) якщо законні представники або органи, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не 
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здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист [1]. 

Другою формою представництва прокурора в адміністративному суді 

є представництво в суді законних інтересів держави за підстав 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 [1]. 

Зазначені підстави представництва прокурора в під час судового 

розгляду публічно-правового спору в адміністративному суді мають бути 

обґрунтовані прокурором та прийняті (підтверджені) судом. У статті 23 

Закону визначено загальні засади представництва прокурором у суді 

інтересів громадянина та держави. Так, зокрема, визначено, що прокурор 

зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це 

громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта 

владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для 

представництва прокурор користується процесуальними повноваженнями 

відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва може 

бути оскаржена громадянином чи його законним представником або 

суб’єктом владних повноважень. Процесуальний порядок реалізації 

представницької функції прокурора в межах адміністративного судочинства 

має бути визначений в нормах процесуального (спеціального) 

законодавства, в нашому випадку – КАСУ. 

Власна ініціатива прокурора, так само як й ініціатива суду, як 

вбачається, не може виступати підставою його участі у справі. Так, в ч. 2 ст. 

60 КАСУ передбачено, що прокурор, який звернувся до суду в інтересах 

держави, в позовній заяві (заяві) самостійно визначає, в чому полягає 

порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а 
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також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні 

функції у спірних правовідносинах. Уявляється, що закріплення в 

процесуальному законодавстві положень про «самостійність» визначення 

прокурором підстав представництва інтересів держави зовсім не означає, що 

такою в суді є його власна ініціатива. Вважаємо, що виділення такої 

підстави не відповідає, в першу чергу, Конституції України (п. 2 ст. 121), яка 

передбачає право здійснення прокурором функції представництва інтересів 

громадянина або держави в суді лише у випадках, визначених законом. 

Отже, крізь призму конституційних положень наведені приписи ч. 2 ст. 60 

КАС необхідно розуміти так, що наявність підстав для представництва хоч і 

визначається прокурором самостійно, проте вони повинні збігатися з 

випадками, які безпосередньо закріплені у правових нормах. На такий 

висновок наводить і зміст ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», 

відповідно до якого прокуратура здійснює функцію представництва 

інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим 

Законом. 

Отже, у процесуальній теорії доцільно виділяти правові підстави 

прокурорського представництва, пов’язуючи їх з нормами закону, які 

регламентують право прокурора бути учасником судочинства. При цьому 

відповідні норми самі по собі не можуть виступати підставами участі 

прокурора в суді у конкретній справі. Ними слід вважати конкретні випадки, 

визначені законом, за наявності яких у прокурора виникає право на 

здійснення в суді представництва інтересів громадянина або держави. Така 

інтерпретація підстав участі прокурора в суді дозволила їх класифікувати 

на: підстави, що регламентують право прокурора бути учасником процесу, 

та підстави, що конкретизують випадки реалізації прокурором 

представництва інтересів громадянина або держави в суді. 

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України  «Про прокуратуру»  
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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. 

При аналізі цієї статті небезспірним, на наш погляд, є віднесення 

законодавцем до кола громадян, представництво інтересів яких в суді вправі 

здійснювати прокурор, осіб, які не досягли повноліття або є обмежено 

дієздатними. Наведені суб’єкти за процесуальним законодавством у певних 

випадках здатні особисто здійснювати процесуальні права та виконувати 

свої обов’язки (набувають процесуальної дієздатності), що не враховано у 

Законі. Так,  в адміністративному процесі це особи, які не досягли 

повноліття, у спорах з приводу публічно-правових відносин, в яких вони 

відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь (ч. 2 ст. 48 

КАС), тощо. 

Таким чином, слід підтримати пропозицію К.А. Гузе стосовно того, 

що захист прокурором в суді суб’єктивних прав, свобод, інтересів 

громадянина може здійснюватися лише щодо процесуально недієздатних 

учасників процесу, які неспроможні самостійно захистити свої права або 

реалізувати процесуальні повноваження. У цьому зв’язку в ч. 2 ст. 23 Закону 

словосполучення «через недосягнення повноліття, недієздатність або 

обмежену дієздатність» він пропонує замінити словами «не має 

процесуальної дієздатності» [57, с. 13]. 

Окремо слід відзначити необхідність тлумачення визначеного в ч. 2 ст. 

23 Закону України «Про прокуратуру» поняття «неналежним чином 
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здійснюють її захист». Закон не розкриває його сутність, віддаючи 

ініціативу вирішення цього питання попередньо на розсуд прокурора, а 

остаточно – суду. На такий висновок, окрім вищевказаної ч. 2 ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру», наводить зміст абз. 2 ч. 4 ст. 23 цього Закону, 

де передбачено, що прокурор здійснює представництво інтересів 

громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом 

підстав для представництва. 

Закладений у Законі оціночний характер підстав представництва 

інтересів громадянина може призвести до зловживань як з боку прокуратури 

– в контексті необґрунтованого звернення до суду (вступу в розпочату 

справу) на захист інтересів громадянина, так і з боку суду – в контексті 

незаконного відкриття провадження у справі чи незаконного повернення 

прокурору позовної заяви. З цього приводу в юридичній літературі 

справедливо відзначається, що у разі, якщо норма законодавцем не 

конкретизована, правозастосовному органу доводиться надавати її «вільне 

тлумачення», натомість ця індивідуальна оцінка може і не збігатися з тим, 

що мав на увазі законодавець [58, с. 104]. 

Поряд з нормами, які покладають на прокурора обов’язок здійснення 

представництва інтересів громадянина (особи, яка не досягла повноліття, 

недієздатна або обмежено дієздатна), права якого неналежним чином 

захищаються в суді його законним представником, у процесуальному 

законодавстві передбачені правові механізми, що реалізуються у разі, якщо 

дії законного представника в суді не відповідають інтересам довіреної 

особи. Так, відповідно до ч. 7 ст. 59 КАС, якщо дії законного представника 

суперечать інтересам особи, яку він представляє, суд може залучити до 

участі у справі відповідний орган чи особу, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

Враховуючи, що словосполучення «або неналежним чином 



49 

здійснюють» має оціночний характер, а в законодавстві передбачені 

механізми заміни в процесі законних представників, які неналежним чином 

здійснюють свої функціональні обов’язки, вважаємо, що з тексту ч. 2 ст. 23 

Закону України «Про прокуратуру» це словосполучення необхідно 

виключити. 

У межах дослідження випадків представництва прокурором інтересів 

громадянина в суді, що передбачені в ч. 2 ст. 23 Закону, неврегульованою 

залишається ситуація, коли у громадянина взагалі відсутній законний 

представник. Так, відповідно до ч. 9 ст. 56 КАСУ, якщо відсутність 

представника встановлено при розгляді справи, то суд, за поданням органу 

опіки та піклування, своєю ухвалою встановлює над особою опіку чи 

піклування, призначає опікуна чи піклувальника та залучає останніх до 

участі у справі як законних представників. Проте подібні дії суду 

неможливі, якщо провадження у справі не відкрито. У цьому випадку, на 

наш погляд, прокурору повинно бути надано право представництва в суді 

інтересів тих громадян, які неспроможні самостійно захищати свої права або 

реалізовувати процесуальні повноваження та у яких немає законного 

представника. Тому ч. 2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» після слів 

«її захист» слід доповнити словосполученням «чи взагалі відсутні». 

В цілому, на нашу думку, участь прокурора в адміністративному 

процесі повинна носити виключно допоміжний характер, а судовий захист 

прав та інтересів осіб, які не можуть самостійно це право реалізувати, має  

здійснюватися за допомогою інститутів законного представництва або 

безоплатної правової допомоги. Це повністю відповідає рекомендаціям 

Венеціанської комісії, яка у своїх висновках неодноразово наголошувала, 

що представництво інтересів громадянина підлягає зведенню до мінімуму, а 

будь-які випадки виконання цієї функції прокуратурою повинні бути тільки 

допоміжними щодо доступності послуг центрів правової допомоги [59]. На 



50 

допоміжний характер реалізації прокуратурою цієї функції вказує і ЄСПЛ, 

на переконання якого підтримка з боку прокуратури однієї зі сторін може 

бути безперечно виправдана за наявності певних обставин, наприклад при 

захисті прав уразливих груп – дітей, інвалідів тощо, які не в змозі захищати 

свої інтереси самотужки (п. 35) [60]. 

Закон України «Про прокуратуру» поряд з підставами представництва 

прокурором інтересів громадянина визначає підстави представництва 

інтересів держави. Згідно з ч. 3 ст. 23 цього Закону 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. 

Як вірно вважає К.А. Гузе, «неналежне здійснення органом державної 

влади чи органом місцевого самоврядування захисту інтересів держави не 

може бути підставою участі прокурора в суді, оскільки, як і у випадку 

представництва інтересів громадянина, є суто оціночним критерієм, а отже, 

створює умови для неоднакового його тлумачення суб’єктами процесу, а 

також допущення помилок у правозастосуванні» [36, с. 129]. Погоджуючись 

з його позицією, зазначимо, що контроль за належним здійсненням 

суб’єктами владних повноважень своїх функцій (так саме, як і оцінка їх 

діяльності) в першу чергу покладається на вищестоящі органи та їх 

керівництво, а не на прокуратуру. При цьому підконтрольність означає, що 

всю діяльність органів або якийсь її обсяг перевіряють вищі органи або 

орган, спеціально створений для здійснення контролю чи нагляду [61, с. 79]. 

А тому діяльність прокурора з реалізації функції представництва інтересів 

держави в адміністративному процесі має носити не контрольний, а 
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допоміжний характер. 

Відсутність органу державної влади, місцевого самоврядування, 

уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах (у 

разі їх порушення чи загрози порушення), на нашу думку, також не може 

виступати передумовою здійснення прокуратурою представництва інтересів 

держави в суді. Подібний висновок випливає з тлумачень КСУ, який у п. 5 

мотивувальної частини наведеного рішення № 3-рп/99 від 8 квітня 1999 р. 

зазначив, що державу в суді представляють органи, уповноважені державою 

здійснювати відповідні функції у спірних відносинах [62]. Крім того, слід 

зважити й на особливості правової дії судового рішення, яке не може 

поширюватися на прокурора, адже його юридична заінтересованість має 

лише процесуальний характер. 

У цьому контексті слід звернути увагу на те, що з прийняттям Закону 

України «Про прокуратуру» внесено низку змін та доповнень до 

законодавчих актів України, якими розширено повноваження органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування щодо права 

самостійного звернення до суду на виконання покладених законом 

повноважень, внаслідок чого нівелюються випадки, коли захист інтересів 

держави в суді не здійснюється у зв’язку з відсутністю органу, якому 

законом надано відповідні повноваження. Наприклад, згідно з Розділом ХІІ 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про прокуратуру» Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» доповнено ст. 18-1 «Відносини 

органів місцевого самоврядування із судами загальної юрисдикції» такого 

змісту: «Орган місцевого самоврядування може бути позивачем та 

відповідачем у судах загальної юрисдикції, зокрема звертатися до суду, 

якщо це необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення 

виконання функцій місцевого самоврядування»; пункт 5 ст. 28 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» викладено в такій редакції, 
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яка дозволяє цим органам самостійно «звертатися до суду та здійснювати 

інші функції і повноваження у спосіб, передбачений Конституцією та 

законами України»; Закон України «Про центральні органи виконавчої 

влади» доповнено ст. 28 «Звернення до суду» такого змісту: «Міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи 

звертаються до суду, якщо це необхідно для здійснення їхніх повноважень у 

спосіб, що передбачений Конституцією та законами України».  

Таким чином, підстави для реалізації представницької функції 

прокурора в адміністративному судочинстві визначені у ст. 60 КАСУ, в якій 

зазначається, що прокурор з метою представництва інтересів громадянина 

або держави в адміністративному суді, діючи в межах повноважень, 

визначених законом, звертається до суду з адміністративним позовом 

(поданням), бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може 

вступити за своєю ініціативою у справу, провадження в якій відкрито за 

адміністративним 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 для представництва інтересів громадянина 

або держави [10]. 

У випадку звернення прокурора до адміністративного суду в інтересах 

держави він у позовній заяві (поданні) 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 адміністративного суду 

прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває 

статусу позивача. 

В той же час незрозумілим є процесуальний порядок вступу 
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прокурора у справу як представника – тут вбачається різне тлумачення 

статусу цього учасника процесу. Так, частиною 3 ст. 59 КАСУ визначено 

два види представників – за договором або за законом. Представником за 

договором може бути фізична особа, яка має адміністративну процесуальну 

дієздатність, повноваження якої визначені договором з учасником процесу, 

інтереси якого він представляє, та в судовому порядку підтверджуються 

довіреністю. Представниками за законом можуть бути: 1) батьки, 

усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом у 

випадку представлення інтересів неповнолітніх осіб, які досягли віку, з 

якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних 

фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена; 2) 

керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом, яка 

представляє інтереси в суді відповідного органу, підприємства, установи, 

організації. 

Якщо порівняти підстави участі представника за законом, визначені у 

ст. 56 і ст. 60 КАСУ, то можна стверджувати, що участь прокурора в 

адміністративному судочинстві є особливою формою представництва за 

законом. І якщо іншим представникам за законом для вступу у справу 

необхідно мати довіреність – для представництва юридичної особи (в тому 

числі суб’єкта владних повноважень) – або документ, що підтверджує 

родинні зв’язки представника фізичної особи, то прокурор має навести суду 

аргументи, які вказують на те, що дані законні представники неналежним 

чином здійснюють захист визначених учасників процесу. Оцінку 

обґрунтованості даних аргументів за законом має дати суд, що породжує 

процесуальні проблеми в судовій практиці, адже суд, який має здійснювати 

розгляд справи по суті, повинен, на нашу думку, перебирати на себе не 

властиві собі функції – визначати підстави належності (чи неналежності) 

здійснення представництва інтересів за законом та прийняти рішення щодо 
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підтвердження (чи відмови в підтверджені) підстав для представництва, яке 

має здійснюватися прокурором.  

Крім того, ч. 7 ст. 59 КАСУ вказує на те, що суд на свій розсуд може 

залучити до участі у справі відповідний орган чи особу, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії 

законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє. 

Тобто, оскільки відповідно до ст. 60 КАСУ прокуратура є тим органом, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, суд 

по суті може своїм рішенням залучити як законного представника 

прокурора. В цьому випадку знову ж таки можна вести мову про те, що суд, 

а не закон визначає правомочність щодо реалізації представницької функції 

прокуратури, тобто порушується пряма конституційна норма, яка вказує на 

те, що «представництво інтересів громадянина або держави в суді 

здійснюється у випадках, визначених законом». Тому вважаємо, що в Законі 

«Про прокуратуру» та КАСУ мають бути чітко визначені підстави вступу 

прокурора у справу з метою реалізації ним представницької функції, 

визначеної законом, залишивши на розсуд суду можливість прийняття 

ухвали про звернення до прокуратури у випадку наявності підстав для 

законного представництва прокурором інтересів громадян і держави, 

виявлених судом  у процесі розгляду справи. 

Поряд з дослідженням форм та підстав здійснення представництва 

прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному суді 

актуальним є питання способів реалізації цієї конституційної функції. 

В юридичній літературі немає єдиної точки зору в питанні способів 

участі прокурора в суді. Так, одні процесуалісти пов’язують їх зі стадіями 

процесу, в яких прокурор бере участь [63, с. 38]. Наприклад, С.Ю. Кац 

вважає, що в суді першої інстанції свої завдання прокурор може виконувати 

шляхом пред’явлення позову або вступу в процес, розпочатий стороною. 
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Водночас на інших стадіях його діяльність проходить у формі 

опротестування судових рішень, а також участі в справі у судах другої й 

третьої інстанцій [64, с. 17, 40]. В більшості випадків виділяються такі 

способи участі прокурора в процесі: 1) звернення до суду із заявою 

(позовною заявою, протестом); 2) вступ у справу в будь-якій стадії процесу з 

метою участі в ній [65, с. 51, 60-61; 66, с. 25]. У свою чергу, М. Руденко та 

В. Глаговський виокремлюють такі способи реалізації процесуальної 

діяльності прокуратури, пов’язаної з представництвом інтересів 

громадянина або держави: звернення у встановленому законом порядку до 

суду (порушення справи на захист прав i охоронюваних законом інтересів 

громадянина або держави); підтримання позовної вимоги в суді; участь у 

провадженні справ у касаційній і наглядовій інстанціях [67, с. 61-62]. Також 

В.І. Тертишніков виокремлює такі способи реалізації представницької 

функції прокуратури: 1) звернення до суду з позовними заявами і заявами 

про захист прав, свобод та інтересів іншої особи, державних або суспільних 

інтересів; 2) участь у розгляді справ, порушених як прокурором, так й 

іншими особами; 3) внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про 

перегляд рішення ВСУ, заяви про перегляд рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами і участь в даних переглядах незалежно від 

того, чи брав участь прокурор у розгляді даної справи в суді першої 

інстанції [68, с. 83]. 

Деякі науковці як самостійну форму участі прокурора у процесі 

додатково виділяють ще й досудове провадження і зазначають, що судово-

представницька функція прокуратури у майбутньому законодавстві має бути 

закріплена у трьох основних формах: 1) звернення до суду на захист 

порушених прав i законних інтересів громадян та держави; 2) участь у 

розгляді справ у судах на різних стадіях; 3) досудове провадження 

[69, с. 247].  
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Аналіз ст. 23 Закону та ст. 60 КАСУ дає можливість визначити 

способи представництва прокурором інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді, до яких можна віднести: 1) звернення до суду з 

позовом (заявою, поданням); 2) вступ у справу, порушену за позовом 

(заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі судового провадження; 

3) звернення до суду з ініціативою щодо перегляду судових рішень, у тому 

числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи; 

4) безпосередня участь у судовому розгляді справи; 5) звернення до суду для 

отримання дозволу на ознайомлення з матеріалами справи у суді, отримання 

безоплатно копій документів, що знаходяться у матеріалах справи; 

6) звернення з апеляційною, касаційною скаргою, заявою про перегляд 

судового рішення ВСУ, про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами; 7) прийняття участі у виконавчому провадженні при 

виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося 

представництво інтересів громадянина або держави в суді; 8) з дозволу суду 

ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого 

провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії 

документів, що знаходяться у матеріалах справи чи виконавчого 

провадження. 

Першочерговим етапом реалізації повноважень прокурора щодо 

звернення до суду з адміністративним позовом на захист прав та інтересів 

громадян і держави є повідомлення про це громадянина та його законного 

представника або відповідного суб’єкта владних повноважень. Слід 

зауважити, що законодавство не вимагає згоди учасників процесу на 

представництво їх інтересів прокурором, тобто діє правило «мовчазної 

згоди», за якого якщо громадянин або суб’єкт владних повноважень, 

інтереси яких вважає за необхідне представляти прокурор, не надали суду 

заяву про наявність підстав для відмови від представництва, то таке 
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представництво є законним, за умови, що суд визнає обґрунтованість 

підстав для такого представництва у своїй ухвалі. Таким чином, з моменту 

ухвалення судом рішення про необхідність залучення прокурора як 

представника за законом прокурор стає повноцінним учасником судового 

процесу і може реалізовувати свої права, визначені законом, зокрема: 

витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно 

отримувати копії документів і матеріалів органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ і організацій, органів Пенсійного фонду України та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 

знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом; отримувати 

від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ та організацій, органів Пенсійного фонду України та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування усні або 

письмові пояснення [1].  

Статтею 23 Закону визначено, що наявність підстав для 

представництва може бути оскаржена громадянином чи його законним 

представником або суб’єктом владних повноважень. Однак в даній нормі 

відсутня конкретизація стадії судового розгляду справи, в межах якої може 

бути реалізоване право на оскарження. З урахуванням цього можна дійти 

висновку, що вступ прокурора у справу як законний представник, який має 

діяти виключно в інтересах сторони, інтереси та права якої він представляє і 

яка не подала суду заперечення щодо вступу прокурора в цю справу, не 

виключає можливість оскарження громадянином чи його законним 

представником або суб’єктом владних повноважень підстав для вступу 

прокурора у справу, коли провадження у ній здійснюється. За наявності 

такого звернення суд має розглянути його та винести ухвалу щодо 
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подальшої участі прокурора як учасника судового процесу [1].  

Прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може 

вступити за своєю ініціативою у справу, провадження в якій відкрито за 

адміністративним позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду, 

відповідно до ч. 3 ст. 60 КАСУ, на будь-якому етапі розгляду справи, 

відповідно до ч. 6 ст. 23 Закону про прокуратуру від 14.10.2014 [1]. З огляду 

на стан правового регулювання порушеного питання практична реалізація 

прокурором представницьких повноважень у цій процесуальній формі 

викликає запитання, а саме: чи є обов’язковим письмове повідомлення про 

вступ до участі у справі прокурора; чи повинен суд ухвалювати окремий 

процесуальний документ у справі в разі надходження повідомлення 

прокурора про свою участь у вже порушеній провадженням справі та чи 

може суд відмовити прокуророві в такій участі; чи є можливим вступ 

прокурора у справу на стадії судових дебатів.  

Стосовно першого питання можна зазначити, що КАСУ та Закон про 

прокуратуру жодним чином не визначає форму та зміст такого 

повідомлення. Опосередковано це питання врегульовано пунктом 7.1 наказу 

Генеральної прокуратури України від 28.05.2015 № 6гн, відповідно до якого 

про вступ у розгляд справи, порушеної за ініціативою інших осіб, треба 

повідомляти суд вмотивованою письмовою заявою [52]. Таким чином, 

повідомлення прокурора про вступ до участі у справі повинно бути 

обов’язково викладено в письмовій формі, містити обґрунтування 

порушення або загрози порушення інтересів держави чи громадянина та 

прийнято судом. 

Пошук відповіді на друге питання ускладняється тим, що чинне 

законодавство не встановлює правила реагування суду на письмове 

повідомлення прокурора про свою участь у вже порушеній справі. Зазначене 

призвело до виникнення в адміністративних судах практики, коли одні суди 
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приймають ухвалу про допуск прокурора до участі у справі [70], інші – не 

приймають такої ухвали, а просто зазначають про участь прокурора у 

судовому акті, який приймається за результатами розгляду справи [71]. Крім 

того, ухвали судів про допуск прокурорів до участі у справі свідчать про 

допуск за так званою «мовчазною згодою» [72], інші – мотивують такий 

допуск наявністю порушень або загрози порушень інтересів держави [73]. З 

огляду на те, що законодавець не встановив правило про можливість вступу 

прокурора тільки на початку будь-якого етапу розгляду, безпідставними є 

твердження про те, що вступ прокурора в адміністративний процес на будь-

якій стадії розгляду справи зовсім не означає його право, наприклад, 

вступити у справу, яка розглядається адміністративним судом першої 

інстанції, на стадії судових дебатів. Вступ прокурора у справу на цьому 

етапі судового розгляду не обмежує процесуальні права інших осіб, які 

беруть участь у справі, а тому повідомлення прокурора про вступ у справу, 

провадження в якій відкрито за адміністративним позовом інших осіб, 

повинно бути здійснено у письмовій формі. У повідомленні прокурор 

обов’язково повинен визначити, в чому полягає порушення або загроза 

порушення інтересів держави чи громадянина, обґрунтовує необхідність їх 

захисту (ст. 23 Закону). Відповідне письмове повідомлення прокурора 

залучається судом до матеріалів справи, а участь прокурора в ній 

відображається в описовій частині судового рішення, ухваленого у справі. 

Прокурор вважається таким, що взяв участь у справі, з дня одержання 

адміністративним судом згаданого письмового повідомлення, тобто з дня 

реєстрації повідомлення в канцелярії суду. 

Суддя, встановивши, що повідомлення не містить обґрунтування 

підстав участі прокурора у справі, постановляє ухвалу про залишення 

повідомлення без руху, в якій зазначає про необхідність доведення суду 

наявності підстав для участі прокурора у справі і встановлює строк, 
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достатній для усунення недоліків. Копія ухвали про залишення 

повідомлення без руху невідкладно надсилається прокурору. У разі 

невиконання в строк вимог ухвали суду повідомлення прокурора 

повертається ухвалою суду. Суддя відмовляє у вступі прокурора у справу, 

провадження в якій відкрито за адміністративним позовом інших осіб, якщо 

встановить відсутність підстав для такої участі. Про відмову в допуску до 

участі  у справі або про допуск до участі у справі суддя постановляє ухвалу, 

яка невідкладно направляється всім учасникам процесу. Ухвала про відмову 

в допуску до участі у справі або про допуск до участі у справі може бути 

оскаржена. Для забезпечення участі прокурора у справі суд ухвалою 

повідомляє прокурора про дату та місце розгляду справи [56]. 

Враховуючи викладене, можна дійти таких висновків. Формами 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві є: 

представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, 

іноземця або особи без громадянства), представництво в суді законних 

інтересів держави, на підставі та у порядку, визначених законом. 

Представництво інтересів громадянина та держави органами прокуратури в 

адміністративному судочинстві здійснюється способами: звернення до суду 

із адміністративним позовом; вступу прокурора у справу, провадження в 

якій розпочато за позовом іншої особи; внесення апеляційної, касаційної 

скарги, заяви про перегляд рішення, у т.ч. за нововиявленими обставинами. 

На законодавчому рівні потребують врегулювання: підстави вступу 

прокурора у справу з метою реалізації ним представницької функції, 

визначеної законом; підстави та порядок залучення судом прокурора як 

законного представника; порядок оскарження дій прокурора щодо вступу в 

адміністративну справу як законного представника; порядок вступу у справу 

та реалізації представницької функції прокурора на різних стадіях 

провадження справи в адміністративному суді [74]. 
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1.4. Зарубіжний досвід представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді та напрями його 

впровадження в Україні 

 

У процесі розгляду публічно-правового спору, здійснюваного в 

рамках адміністративного процесу, виникають спірні відносини між 

громадянином або створеною ним юридичною особою і державою в особі 

органів публічної влади (органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування). І представницька діяльність прокуратури в цьому процесі 

полягає як у необхідності представництва в суді інтересів громадянина 

(громадянина України, іноземця чи особи без громадянства) у випадках, 

визначених законом, так і представництва в суді законних інтересів 

держави, на підставі і в порядку, визначеному законом. Визначення 

пріоритетності представницької функції в діяльності прокуратури має 

важливе значення для адміністративного судочинства як діяльності 

спеціалізованої системи судів в Україні, спрямованої на рішення публічно-

правових спорів, що виникають з приводу оскарження дій, рішень чи 

бездіяльності суб'єктів, які наділені владними повноваженнями. 

Правові основи багатогранності представницької функції прокуратури 

були закладені новим Законом «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, 

в якому визначено підстави та загальний порядок представництва 

прокуратурою прав, інтересів громадянина та держави в суді [1]. Створення 

належних правових підстав представництва прокуратурою інтересів 

громадян і держави в цілому й в адміністративних судах зокрема було 

обумовлено необхідністю оновлення функцій прокуратури України, 

приведення її діяльності до загальносвітових і європейських стандартів 

діяльності, з урахуванням яких прокуратура України з надвідомчого 
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наглядового органу, що здійснює суцільний прокурорський нагляд за так 

званою законністю діяльності органів публічної влади та суб'єктів 

господарської діяльності, повинна перетворитися на орган, який здійснює 

представництво соціально незахищених верств населення та інтересів 

держави в судах, а також представлення державного обвинувачення у 

кримінальних справах, тобто виконує функції, властиві суто прокурорської 

діяльності. 

З початком впровадження представницької функції прокуратури в 

судах в цілому та адміністративному судочинстві зокрема виникають 

питання раціональної її реалізації в ході адміністративного процесу, що має 

здійснюватися як на основі вивчення та аналізу діяльності прокуратури 

України в цій сфері, так і міжнародного позитивного досвіду діяльності 

прокуратури країн, в яких пріоритетною діяльністю прокуратури є 

представництво в суді. 

Таким чином, законодавчо певні представницькі функції прокуратури 

в судовому процесі в цілому обумовлюють необхідність з'ясування 

процесуальних особливостей представництва прокурором інтересів 

громадянина в адміністративному суді в процесі розгляду і вирішення 

публічно-правового спору. Дані обставини обумовлюють доцільність 

вивчення зарубіжного досвіду представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді та напрямків його 

впровадження в Україні, що й обумовлює завдання дослідження в межах 

даного підрозділу роботи. 

Слід визнати, що сьогодні у світі немає єдиної моделі представницької 

діяльності прокуратури, в тому числі щодо захисту в суді інтересів держави. 

Це пояснюється особливостями національних правових систем й історичним 

досвідом кожної країни. Більш того, питання про компетенцію прокурора 

щодо представництва інтересів держави і громадян, тобто за межами 



63 

кримінальної сфери, є приводом для постійних дискусій навіть на рівні 

наднаціональних структур. Так, на конференції генеральних прокурорів 

країн Європи «Роль прокуратури в захисті прав людини і публічних 

інтересів поза кримінально-правової сфери», що відбулася під егідою Ради 

Європи в липні 2008 року (Санкт-Петербург, Росія), підтверджено існування 

різних систем прокуратури, в тому числі поза кримінальною сферою, і 

вироблено пропозиції для європейських країн, на основі яких, по-перше, 

держави-члени мають право самостійно визначати свої правові механізми й 

порядок їх функціонування при дотриманні прав і свобод людини, виходячи 

з принципу верховенства закону та своїх міжнародних зобов'язань, при 

цьому і роль прокуратури, і обсяг її повноважень, включаючи сферу захисту 

публічних інтересів, визначаються законодавством держав-членів (п. 5); по-

друге, визначено, що основні завдання, функції та організації прокуратури в 

усіх державах-членах Ради Європи повинні бути спрямовані на захист прав 

людини, забезпечення законності та захисту громадських інтересів і захист 

інтересів держави в спірних ситуаціях [75]. 

Крім того, на міжнародному рівні за результатами даної конференції 

було сформульовано принципи представницької функції прокуратури країн-

учасниць Ради Європи, згідно з якими: 1) прокуратура здійснює свою 

представницьку діяльність в судах від імені суспільства і в публічних 

інтересах для забезпечення виконання законів при повазі основних прав і 

свобод, в рамках повноважень, наданих прокурорам законом, а також при 

дотриманні положень Європейської конвенції про захист прав людини і 

основних свобод та прецедентного права Європейського суду з прав 

людини; 2) має бути забезпечено виключення втручання в діяльність органів 

прокуратури; 3) забезпечується гарантоване право на судове оскарження 

будь-яких дій або бездіяльності прокурора щодо прав і обов'язків індивіда; 

4) прокурори в процесі наділяються такими ж правами і обов'язками, як й 
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інші сторони, і не повинні займати привілейоване становище в судочинстві; 

5) діяльність органів прокуратури спрямована на захист не інтересів 

індивідуума, а захист публічних інтересів і держави. 

І все ж перше місце у представницькій функції прокуратури в 

адміністративному процесі належить доцільності захисту інтересів не 

індивідуальних суб'єктів, якими має займатися інститут адвокатури, а 

захисту державних інтересів, у тому числі в міжнародних судових 

інстанціях, що було покладено в основу підсумків вищезгаданої 

конференції, затверджених Координаційною Радою Європейських 

прокурорів в Страсбурзі (Франція) 15-17 жовтня 2008 [76]. 

Нижче доцільно розглянути світові моделі побудови представницької 

функції прокуратури в суді в цілому та адміністративних судах зокрема. 

Моделі представництва прокуратурою інтересів громадянина або 

держави в суді залежать від інституційної моделі прокуратури, тобто її 

місця в системі органів державної влади, а також її функціональної моделі, а 

саме – наявності чи відсутності у прокуратури повноважень поза межами 

кримінальної юстиції. Вивченню окреслених питань присвячено 

дослідження багатьох науковців [77-87], аналіз наукових праць яких 

недоцільно здійснювати в межах нашої роботи, однак окремі їх положення 

будуть враховані при напрацюванні рекомендацій щодо удосконалення 

діяльності прокуратури України, спрямованої на представництво інтересів 

громадян і держави в адміністративному судочинстві. 

Моделі представництва прокуратурою інтересів в суді переважно 

обумовлюються її функціональним спрямуванням. Науковці звертають увагу 

на особливості назви цього інституту, яка визначає функціональну 

спрямованість і компетенцію відповідного державного органу. Зокрема, одним 

з типів назв цих органів, поруч із поняттям, яке спрямовує відповідні служби 

винятково на державне (публічне) обвинувачення (Велика Британія, Ісландія, 
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Норвегія, Швеція, Фінляндія, Угорщина, Словенія, Сербія, Чорногорія, Боснія і 

Герцеговина, Македонія), та пострадянським визначенням цих органів – 

«прокуратура», яке зберігається до цього часу у державах – колишніх 

радянських республіках (Естонія, Литва, Латвія, Україна, Молдова, Росія, 

Грузія, Вірменія, Азербайджан), а також державах колишнього 

«соціалістичного табору» (Польща, Словаччина, Болгарія), і в Албанії, 

виділяють назву, яка спрямовує відповідні служби на захист публічних чи 

державних інтересів. Так, у Франції, Бельгії, Люксембурзі, Монако – це 

«Ministère public», що перекладається як Служба публічного представництва, в 

Італії – «Pubblico Ministero», у Португалії – «Ministério Público», у Румунії – 

«Ministerul Public», у Нідерландах – «Openbaar Ministerie», що також означає 

«Служба публічного представництва». В Іспанії, Андоррі – «Ministeriо Fiscal», 

що перекладається як «Служба державного представництва». Латинський 

термін «fiscal» означає «скарбниця», отже, цей орган покликаний захищати 

інтереси скарбниці, бюджету, держави. У Німеччині, Австрії, Швейцарії, 

Ліхтенштейні – «Staatsanwaltschaften» (Служба державного представництва); у 

Чехії – «Státnízastupitelství» (Служба державного представництва), у Хорватії – 

«Državnoodvjetnišvo» (Служба державного представництва) [88]. 

Здійснюючи правовий аналіз побудови діяльності прокуратури поза 

межами кримінальної юстиції, М. Стефанчук виділяє три світові моделі 

функціонування прокуратури як представницького органу, діяльність якого 

спрямована на захист в суді інтересів громадян та держави: моністичну, 

дуалістичну та плюралістичну [89, с. 85-98]. На основі такої градації, з якою 

ми цілком погоджуємось, доцільно більш детально розглянути ці моделі з 

огляду на їх впровадження в системі адміністративного судочинства. 

Так, сутність моністичної моделі полягає у представництві в суді 

інтересів лише одного суб’єкта (переважно держави), що властиво для 

держав, в яких прокуратура входить до складу виконавчої влади, і за таких 
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організаційних умов прокуратура набуває статусу юридичного 

департаменту уряду. Яскравий приклад такої моделі – аторнейська служба 

Сполучених Штатів Америки, яка являє собою потужну систему державних 

органів, що складається з трьох майже самостійних рівнів: федерального, 

штатів та місцевого, які здійснюють юридичне консультування Уряду чи 

місцевої адміністрації, представляють їх інтереси в судах. Така ж модель є 

характерною для Австрії, де Генеральна прокуратура підпорядкована 

Міністру юстиції і здійснює свою представницьку функцію відповідно до 

положень Федерального Закону Австрійської Республіки від 1986 року № 

338/1986 «Про Службу державного представництва» [90], який визначає, що 

служби державного представництва при виконанні закріплених за ними в 

законодавстві завдань покликані захищати інтереси держави у сфері 

правосуддя. Однак таке функціональне орієнтування прокуратур на 

перевагу представництва в суді саме інтересів держави має місце і в 

державах, де прокуратура не входить до жодної з гілок влади.  Моністична 

модель властива також для Республіки Хорватія, де закон про прокуратуру 

Республіки Хорватія від 30 червня 2009 року [91] уповноважує прокуратуру 

представляти Республіку Хорватія в усіх справах, порушених з метою 

захисту майнових прав та інтересів перед судами й іншими органами, якщо 

законом або постановою, прийнятою на його підставі, компетентним 

державним органом не передбачено інше. Повноваженнями поза сферою 

кримінальної юстиції, зокрема щодо захисту державних інтересів в суді, які 

зводяться до порушення позовного провадження в суді щодо захисту 

державних інтересів, опротестування рішень і постанов судів, наділено, 

зокрема, прокуратуру у Вірменії [92].  

Сутність другої моделі – дуалістичної – полягає в тому, прокуратура 

представляє в суді інтереси двох категорій суб’єктів (визначених категорій 

громадян і держави), акцент при цьому робиться на представництві, як 
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правило, інтересів неповнолітніх, інвалідів, недієздатних громадян та 

громадян похилого віку, при цьому ці категорії чітко визначені на 

законодавчому рівні. Так, Закон Киргизької Республіки від 18 грудня 1993 р. 

№ 1341-XII «Про прокуратуру Киргизької Республіки» [93] уповноважує 

прокурора звернутися до судових органів із заявою на захист прав і 

законних інтересів громадян та держави у передбачених законом випадках 

(ст. 22), Закон Республіки Узбекистан «Про прокуратуру» [94] визначає 

право прокурора пред’являти і підтримувати позов у суді у разі порушення 

прав і свобод громадянина, що захищаються в судовому порядку, коли 

громадянин за станом здоров’я, віком або з інших причин не може особисто 

відстоювати в суді свої права і свободи.  

Третя – плюралістична – модель полягає у представництві в суді 

інтересів багатьох категорій суб’єктів (громадян, суспільства, держави), що 

охоплюється поняттям «публічний інтерес» і є найбільш поширеною у світі. 

Так, наприклад, згідно з положеннями закону Королівства Іспанія 

№ 50/1981, який врегульовує Статут Служби державного представництва 

[95], функцією цього органу публічної влади є сприяння відправленню 

правосуддя на захист законності, прав осіб та публічних інтересів, які 

визначені законом, за власною ініціативою або за зверненнями зацікавлених 

сторін, а також забезпечення незалежності судів та задоволення суспільних 

інтересів у цих судах. Для виконання цих завдань Служба державного 

представництва з метою захисту законності та публічних інтересів 

суспільства бере участь у провадженнях з вирішення публічно-правового 

спору, а також в інших провадженнях, визначених законом; виступає 

стороною в адміністративних провадженнях, встановлених законом, у 

випадках, коли порушуються інтереси суспільства або коли провадження 

може стосуватися неповнолітніх, недієздатних осіб або інвалідів, забезпечує 

законні механізми представництва їх інтересів; дбає про виконання судових 
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рішень, які позначаються на публічних і суспільних інтересах. Відповідно 

до закону Португальської Республіки від 15 жовтня 1986 року № 47/86, який 

визначає Статут Служби публічного представництва [96], Служба 

публічного представництва представляє державу, захищає визначені 

законом інтереси. Цей закон наділяє Службу публічного представництва, 

зокрема, повноваженнями щодо представництва держави, автономних 

регіонів, місцевих органів урядування, недієздатних, відсутніх з невідомих 

причин та таких, які зникли безвісти, осіб; у випадках, передбачених 

законом, – захист колективних інтересів та інтересів невизначеного кола 

осіб; участь в усіх процесах, що порушують публічні інтереси. У ст. 2 

Закону Республіки Польща «Про прокуратуру» [97] зазначено, що 

завданням прокуратури є охорона законності та нагляд за переслідуванням 

злочинів. Ці завдання Генеральний прокурор i підлеглі йому прокурори 

виконують, в тому числі, шляхом пред’явлення позовів у карних, цивільних 

та адміністративних справах, а також подання заяв i участі у судових 

провадженнях в адміністративних справах, справах, що стосуються 

трудових відносин i соціального страхування, якщо цього вимагає захист 

законності, суспільних інтересів, власності або прав громадян (п. 2 ч. 1 ст. 

3). У Франції прокурор бере активну участь в адміністративному процесі, 

представляючи інтереси як об’єднаних комун, так і профспілок; в деяких 

випадках участь прокурора є обов’язковою в адміністративному судочинстві 

з огляду на те, що він виступає як законний представник при розгляді: усіх 

справ з питань громадянства; справ із захисту прав неповнолітніх, коли 

виникає загроза їхньому здоров’ю, освіті та безпеці; справ із захисту прав та 

інтересів інвалідів; справ із захисту інтересів осіб з психічними вадами; 

справ щодо деяких питань у сфері комерційної діяльності (дотримання 

законності при реалізації публічного майна); справ, в яких вирішуються 

питання державної власності [98, с. 44]. Згідно з нормами Федерального 
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Закону РФ від 17 січня 1992 року «Про прокуратуру Російської Федерації» 

[99] прокурор відповідно до процесуального законодавства РФ має право 

звернутися до суду із заявою або вступити у справу на будь-якій стадії 

адміністративного процесу, якщо цього вимагає захист прав громадян і 

охоронюваних законом інтересів суспільства або держави. Відповідно до 

норм Закону Республіки Литва від 13 жовтня 1994 року «Про прокуратуру» 

[100] прокуратура у встановленому законодавством порядку виконує, 

зокрема, функції щодо захисту публічних інтересів у випадках та в порядку, 

передбачених законодавством, за повідомленням, пропозицією, заявою чи 

скаргою, поданою особою, державним чи муніципальним органом чи 

установою, або за своєю власною ініціативою, а також у випадках, коли 

службовці, працівники інших установ або особи, що мають подібний статус, 

які зобов’язані захищати зазначені інтереси, не вживають жодних заходів 

для усунення порушення. За наявності достатніх підстав вважати, що 

вимоги законодавчих актів порушуються, прокурори, захищаючи публічні 

інтереси, мають такі повноваження, в тому числі можуть пред’являти 

позови, подавати заяви.  

Таким чином, правова регламентація повноважень прокуратури 

України з реалізації функції представництва в адміністративному суді дає 

підстави віднести її до дуалістичної моделі, оскільки прокуратура України 

чинним законодавством уповноважена на представництво інтересів 

громадян та держави у випадках, визначених законом. Однак до цього часу, 

незважаючи на оновлення та закріплення представницької функції 

прокуратури в новому Законі України «Про прокуратуру», існує загроза 

того, що в перспективі представництво прокурором інтересів громадян у 

суді може бути виключено з функцій прокуратури та передано виключно до 

функцій адвокатури, адже у висновку до проекту Закону «Про 

прокуратуру», наданому європейськими експертами, йдеться, що прокурори 
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уповноважені діяти для досягнення як інтересів держави, так й інтересів 

фізичних осіб, які, на їхню думку, можуть суперечити один одному [101]. 

У свою чергу, аналіз світового досвіду участі прокурора у захисті 

суб'єктивних прав, свобод та інтересів у публічно-владній сфері в органах 

адміністративної юстиції дозволив визначити, що зараз сформувалося 

чотири моделі захисту. По-перше, в ряді країн має місце ситуація, коли 

прокуратура або взагалі відсутня, або здійснює функції тільки кримінальної 

спрямованості. Представництво в судах інтересів громадян, в тому числі не 

здатних самостійно звертатися за судовим захистом, проводить адвокатура 

(Великобританія, Італія). Другу модель утворюють країни, в яких 

демократія знаходиться на вищому щаблі розвитку, де прокуратура виступає 

учасником адміністративного процесу з тим, щоб захищати в ньому 

передусім державні та інші публічні інтереси, інтереси законності. 

Суб'єктивні права громадян захищає адвокатура. Держава гарантує 

малозабезпеченим безкоштовну правову допомогу (США, ФРН, Франція, 

Польща та ін.). Третя модель введена в країнах, що знаходяться на 

перехідному етапі до побудови громадянського суспільства, формування 

розвиненої економічної системи. Прокурор виступає учасником 

адміністративного судочинства, забезпечуючи інтереси як держави, так і 

приватних осіб, які неспроможні самостійно захищати свої права, свободи 

(пенсіонерів, соціально незабезпечених, недієздатних, хворих, малолітніх і 

т.д.) від порушень суб'єктами владних повноважень (Російська Федерація, 

Угорщина, Молдова, Україна, Бразилія та ін.). Четверта модель функцій 

прокуратури в адміністративному процесі виявляється в країнах, в яких досі 

відсутній політичний плюралізм, функціонує авторитарна держава. 

Прокуратура здійснює суцільний контроль за законністю, в тому числі за 

діяльністю органів правосуддя, наділяється правом подавати позови та 

вступати в будь-який судовий процес, виходячи з суб'єктивної думки про 



71 

необхідність захисту в ньому інтересів держави чи будь-якої особи 

(Таджикистан, Туркменія, Білорусь, Китайська Народна Республіка, Куба, 

В'єтнам) [2, с. 185; 102, с. 75-78]. 

Аналіз досвіду європейських країн у зазначеній сфері свідчить, що 

функцією представництва громадських інтересів наділені органи 

прокуратури в більшості країн Європи. Участь прокурорів в 

адміністративному процесі є однією з функцій багатьох прокуратур 

європейських країн, причому в Болгарії, Португалії, Чорногорії 

представництво інтересів громадянина або держави в суді є конституційною 

функцією (як і в Україні). Слід зазначити, що основна компетенція 

прокурорів розглядається в більшості країн в рамках кримінальної сфери. У 

той же час питання здійснення прокуратурою повноважень поза сферою 

кримінального переслідування актуальні для багатьох держав Європи. Як 

правило, в більшості країн Європи прокурори мають компетенцію 

порушувати судове некримінальне провадження в усіх випадках, де вони 

представляють державний інтерес, зокрема судового захисту державної 

власності (Болгарія, Франція, Нідерланди, Польща, Португалія, Шотландія 

та інші), в першу чергу в публічно-правових спорах за участю держави. У 

деяких країнах прокурори уповноважені брати участь у так званих 

публічних процедурах комерційного права, пов'язаних з реєстрацією, 

банкрутством або ліквідацією юридичних осіб тощо (Бельгія, Франція, 

Іспанія, Нідерланди, Португалія, Польща). Необхідність захисту 

громадських інтересів, в тому числі певних соціальних груп, в Бельгії, 

Угорщині, Словаччині, Іспанії, Македонії та інших країнах є підставою для 

правового прокурорського втручання, особливо коли йдеться про конфлікт 

публічного і приватного інтересу, наприклад, коли оскаржується рішення 

органів місцевої влади про позбавлення пільг соціально вразливих верств 

населення (інвалідів, дітей-сиріт, пенсіонерів), прокуратура повинна 
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виступати не на боці органу публічної адміністрації, а здійснювати 

представництво інтересів даної категорії осіб, особливо у разі відсутності 

належної участі адвокатури за поданням їх інтересів і захисту їх прав. При 

цьому, перш ніж визначитися зі своєю позицією, прокурори Португалії, 

Угорщини, Словаччини та інших країн мають можливість проводити власне 

розслідування. У Хорватії, Литві, Монако прокурор може втручатися в 

поточні судові провадження, в тому числі шляхом подачі апеляції, або в 

справи, в яких вже прийнято рішення. В ході такого втручання 

застосовується ряд засобів, якими не може користуватися приватна особа, 

наприклад протест, попередження, зауваження, заперечення і т.  

Юридичні підстави виконання прокуратурами своїх повноважень 

визначаються по-різному. Для прокуратур, які є самостійними і 

незалежними установами (Болгарія, Угорщина, Хорватія, Іспанія, 

Словаччина), їх компетенція гарантується насамперед Конституцією. У 

Бельгії, Чехії, Нідерландах, Польщі та Португалії такі повноваження в більш 

детальному викладі надає закон про органи прокуратури. Є країни (Ірландія, 

Ліхтенштейн та інші), де компетенція прокурорів щодо представництва 

інтересів держави або громадян в адміністративному суді передбачена 

виключно адміністративним законодавством. Прокурори окремих держав 

можуть втручатися в розгляд судових справ, що стосуються дій підлітків або 

недієздатних осіб чи осіб з обмеженою здатністю, не здатних захищати свої 

власні права, тобто в певних, визначених законом, особливих ситуаціях з 

урахуванням статусу сторони у справі (Бельгія, Чехія, Угорщина, 

Нідерланди, Португалія, Іспанія, Латвія, Литва, Словаччина) [103, с. 16-24; 

104, с. 36]. Цікавим для України є досвід представництва інтересів громадян 

та держави в США, адже, як зазначає Н. Холодницький, «ідейні витоки 

прокуратури США беруть свій початок з європейського континенту, де цей 

правовий інститут зародився швидше та був реципійований у правовій 
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системі нової держави, основу ж американської моделі прокуратури 

(насамперед, її вищий рівень, який становлять генеральний прокурор і його 

заступники) було запозичено з Великобританії; прикладом концептуальних 

засад її функціонування для США послужила Франція, тобто рецепція 

елементів її прокурорської системи відбувалася здебільшого на теоретико-

доктринальному рівні, деякий вплив на прокурорську традицію США 

(передусім, низової ланки прокуратури) мала і Голландія [105, с. 141-147]. 

Тобто органи прокуратури США об’єднали найкращі традиції старої 

континентальної Європи та набули новітніх демократичних цінностей у 

діяльності, спрямованій передусім на захист прав та інтересів громадян і 

держави, а тому досвід реалізації їх представницьких повноважень є 

корисним для України. Прокуратура в США складається з двох самостійних 

систем – Федеральної прокуратури і прокуратури штатів. Федеральна 

прокуратура очолюється Генеральним Аторнеєм (Генеральним 

прокурором), він же Міністр юстиції – вища посадова особа Федерального 

Уряду в галузі юриспруденції. Він і його заступники представляють США 

при вирішенні будь-яких юридичних питань, а також здійснюють юридичну 

допомогу Президенту і керівникам інших міністерств. Міністерство юстиції 

США має численні відділи і служби: Федеральне бюро розслідування; 

Агентство з надання сприяння проведенню в життя законів; Служба міграції 

і натуралізації; Служба громадських відносин, створена відповідно до Акта 

про громадянські права 1964 р. для координації діяльності Федерального 

Уряду в галузі громадянських прав. Міністерство юстиції здійснює також 

керівництво окружними прокурорами і судовими виконавцями [106, с. 534]. 

Прокуратура штатів також відноситься до виконавчих органів влади, її 

очолює Головний прокурор штату, який є вищим чиновником органів 

юстиції та зі своїми помічниками представляє інтереси штату в судах й у 

процесах, які зачіпають інтереси всього населення. Головний прокурор 
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також надає консультацію Губернатору та іншим офіційним особам щодо 

тлумачення і застосування законів штату. В адміністративному судочинстві 

США прокурори з метою захисту інтересів держави (Федерації, штатів) 

можуть брати участь і як сторона-позивач, і як відповідач, а також для дачі 

висновку про конституційність закону [107, с. 218-220]. Федеральний 

прокурор США може представляли інтереси як позивача, так і відповідача. 

Наприклад, на стороні відповідача федеральний прокурор виступає 

представником у справах, коли заявлено позов до податкових органів або 

інших федеральних органів. Прокурор має право як порушити справу в суді, 

так і вступити у процес у справі від імені і в інтересах урядових організацій 

(міністерств, агентств тощо), а також на захист прав громадян, порушених 

дискримінаційними діями, вчиненими проти них. Не менш важливою 

функцією представницьких функцій прокуратури США всіх рівнів є 

діяльність прокурорів щодо розв’язання спорів у позасудовому порядку – 

для цього вони наділені повноваженнями проводити консультації, 

роз’яснювати законодавство щодо вирішення спору, витребувати 

документи, узгоджувати інтереси сторін. У разі коли не вдалося 

урегулювати конфлікт інтересів в досудовому порядку, прокурор від імені 

сторони, права та інтереси якої порушено, заявляє позов до суду або, 

навпаки, представляє інтереси в суді відповідача – публічної інституції або 

осіб, якщо до них спрямовані позовні вимоги і від них було направлено 

звернення до прокурора про захист їх прав та інтересів. Тут слід зазначити, 

що, як і у вітчизняному законодавстві, прокурор в США має право вступати 

в адміністративну справу як представник особи чи держави самостійно, 

якщо вважає, що громадяни не здатні в силу обставин справи належним 

чином захищати свої права, а орган публічної влади потребує, крім захисту, 

представництва прокурора, особливо коли спір викликає громадський 

резонанс, наприклад у випадку прийняття органом місцевої публічної влади 
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рішення про підвищення ставки місцевого податку, що викликає обурення з 

боку громади або зачіпає інтереси соціально вразливої категорії громадян. 

Також участь прокурора як представника інтересів громадян та держави є 

можливою за зверненням громадян та уповноважених представників органу 

держави чи органу місцевої влади. Особливістю представницької функції 

прокуратури США в адміністративному судочинстві є те, що прокурор 

доволі час виступає представником в суді інтересів об’єднань громадян 

(особливо громадських організацій професійного спрямування – 

профспілок) і, навпаки, він не може представляти в суді інтереси політичних 

партій – цим займається виключно асоціація адвокатів.  

Повноваження Генерального прокурора штату щодо представництва в 

адміністративному процесі полягають у здійсненні представництва інтересів 

штату в судовому спорі. Генеральний прокурор штату має виняткові 

повноваження представляти й інтереси штату як цілісного суб’єкту, й 

інтереси окремих відомств та окремих громадян, інтереси яких були 

порушені.  

Це свідчить, що діяльність прокурора як представника інтересів 

держави або громадян в тій чи іншій формі існує практично в усіх країнах, 

тож необхідно це враховувати в ході приведення законодавства України до 

європейських стандартів. Таким чином, хоча в Україні досі немає 

відображених в офіційних документах загальноприйнятих норм про 

можливість існування повноважень прокурорів у некримінальній сфері, в 

тому числі щодо захисту прав і свобод громадян, їх існування не 

заперечується, зокрема шляхом представництва в адміністративному суді, 

яке виражено у ст. 60 КАСУ [9]. 

У більшості розвинених країн, де належним чином здійснюється 

захист прав і свобод громадян та пов'язаних з ними інтересів держави 

(чіткий баланс між приватним і громадським інтересами), а також в Україні, 
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яка прагне до цього, сутність представництва прокуратурою інтересів 

громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені 

держави процесуальних дій, спрямованих на захист у суді інтересів 

громадянина або держави у випадках, визначених законом. Право прокурора 

на звернення до суду та вступ у справу чітко обмежено представництвом 

певної категорії громадян: людей похилого віку, дітей, малозабезпечених та 

інших осіб, які не здатні самостійно захистити свої права в суді, і 

представництвом інтересів держави. Приводом для представництва 

прокурора в суді є звернення в прокуратуру фізичних осіб, тобто рішення 

самої особистості (а частіше групи осіб) про необхідність її захисту 

прокуратурою, при цьому така правова допомога надається громадянам 

безкоштовно, тобто за рахунок держави, і спрямована на захист 

конституційних прав найменш захищених верств населення [24, с.12]. 

Конституційна функція представництва прокуратурою інтересів 

громадянина або держави в суді є одним з найважливіших засобів захисту 

прав людини та інтересів держави в демократично орієнтованих країнах 

світу. В умовах політичної, судової реформи приведення статусу і функцій 

прокуратури у відповідність до європейських стандартів діяльності 

прокурорів стає все більш відповідальним і вагомим питанням. 

Слід зазначити, що окремі більш-менш систематизовані кроки з 

реалізації світових стандартів діяльності прокуратури, спрямованої на 

захист прав, інтересів держави і громадян, мають наразі здійснюватися 

шляхом підзаконного нормативного врегулювання представницької функції 

прокуратури в адміністративному судочинстві, а саме в Положенні про 

організацію роботи органів прокуратури з представництва інтересів 

громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень, 

затвердженому наказом Генерального прокурора № 6 гн від 28 травня 2015 

р. [52]. Пріоритети, форми і методи представництва в суді в наказі викладені 
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з урахуванням останніх змін у процесуальному законодавстві і необхідності 

зосередження зусиль прокурорів на активному й ефективному застосуванні 

повноважень, безумовному виконанні поставлених перед прокуратурою 

конституційних завдань. Головним результатом і критерієм оцінки 

діяльності прокурора є реальний захист прав та законних інтересів осіб, які 

неспроможні самостійно захистити свої права, а також інтересів держави. 

В підсумку слід зазначити, що історія розвитку участі прокурора в 

адміністративному судочинстві відображає історію становлення 

українського адміністративного процесу та участі в ньому прокурора від 

нагляду за законністю здійснення судочинства до представництва в суді 

інтересів громадянина або державних чи громадських інтересів. Участь 

прокурора в адміністративному судочинстві є новелою національного 

законодавства. Саме завдяки цьому в Кодексі адміністративного 

судочинства України з урахуванням світової практики доцільно чітко 

визначити підстави участі прокурора як представника інтересів громадян і 

підстави участі інших категорій представників, а також визначити випадки 

та порядок участі прокурора як представника інтересів держави та інтересів 

певної соціально незахищеної групи громадян у випадку конфлікту їх 

інтересів, який повинен вирішуватися в адміністративному суді. При 

вирішенні даних питань представницька діяльність органів прокуратури 

України буде відповідати принципам, що діють в країнах-членах Ради 

Європи. В цілому ж слід резюмувати, що нормативне врегулювання 

підстави представницької участі прокурора в адміністративному 

судочинстві відповідає вимогам ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод щодо забезпечення кожному права на справедливий 

судовий розгляд і сприяє утвердженню верховенства права, захисту прав і 

свобод людини [108, c. 21]. 
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Висновки до розділу 1 

 

На виконання завдань дослідження, які ставилися в межах цього 

підрозділу, а саме з’ясування сутності представницької функції прокуратури 

в адміністративному судочинстві, правових засад, форм та способів її 

реалізації в Україні та зарубіжних країнах, було здійснено таке: 

1. Визначено правову природу інституту представництва в 

адміністративному процесі та обґрунтовано положення, відповідно до якого 

участь прокурора в адміністративному судочинстві є особливою формою 

представництва за законом. 

З’ясовано, що прокурор в адміністративному процесі для реалізації 

покладених на нього завдань щодо захисту прав та законних інтересів 

громадян і держави повинен мати права та обов’язки сторони, в інтересах 

якої він діє, адже повноваження сторони в процесі є значно ширшими, ніж 

повноваження її представника. Доведено недоцільність ототожнення статусу 

прокурора зі статусом представника в адміністративному процесі, адже 

відносини між представником і довірителем засновані на договорі 

доручення або законі, до того ж представник для виконання своїх обов’язків 

наділяється відповідними повноваженнями і не може виходити за межі цих 

повноважень, якщо не одержить на це спеціального дозволу. На відміну від 

процесуального представника завданням прокурора при розгляді 

адміністративних справ є дотримання прав і законних інтересів громадян, 

держави, винесення судом законних і обґрунтованих рішень, у зв’язку з цим 

прокурору для підтвердження своїх повноважень в адміністративному 

судочинстві не потрібно надавати адміністративному суду ніяких 

документів (довіреностей), бо він виконує обов’язки, що надані йому 

законом, а отже його діяльність може бути віднесена до представництва, яке 
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є самостійним інститутом адміністративного процесуального права. 

2. Визначено, що правові засади представництва прокурором 

інтересів громадян та держави в адміністративному судочинстві 

закріплені на законодавчому рівні в Конституції України, Законі «Про 

прокуратуру» та Кодексі адміністративного судочинства України. 

Зокрема, у ст. 121 Конституції визначено, що прокуратура України 

становить єдину систему, на яку покладаються, з-поміж іншого, 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом; у ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» до однієї 

з основних функцій прокуратури віднесено представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом; у 

ст. 60 КАСУ виокремлено підстави для реалізації представницької 

функції прокурора в адміністративному судочинстві. 

3. На основі аналізу вказаних законів з’ясовано, що на 

законодавчому рівні закріплено лише підстави звернення прокурора до 

адміністративного суду з метою представництва інтересів громадянина 

або держави, процедуру ж реалізації представницької функції 

прокуратури в них не визначено і лише частково урегульовано на 

підзаконному рівні у відповідному Наказі Генерального прокурора, який 

не містить чіткого та дієвого механізму діяльності прокуратури щодо 

реалізації представницької функції в суді, зокрема при розгляді 

адміністративних справ. На підставі цього запропоновано визначити 

механізм реалізації представницької функції прокуратури в судах в 

Законі «Про правові засади забезпечення прокуратурою представництва 

інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні 

судових рішень», а особливості практики представництва прокурором 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді визначити 

у відповідній постанові Пленуму ВАСУ. 
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4. Виокремлено та здійснено аналіз двох законодавчо урегульованих 

форм представницької функції прокуратури в адміністративному 

судочинстві: представництва в суді інтересів громадянина (громадянина 

України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, визначених 

законом; представництво в суді законних інтересів держави на підставі та у 

порядку, визначеному законом.  

5. З’ясовано, що прокурор здійснює представництво в суді інтересів 

громадянина за таких підстав: якщо така особа не спроможна самостійно 

захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні 

повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену 

дієздатність; якщо законні представники або органи, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або 

неналежним чином здійснюють її захист. Підставами участі в 

адміністративному суді прокурора як представника інтересів держави є: 

порушення або загрози порушення інтересів держави та неналежне 

здійснення захисту цих інтересів органом публічної влади чи іншим 

суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні 

повноваження, або відсутність такого органу. 

6. Здійснено юридичний аналіз понять «законні інтереси громадян», 

«законні інтереси держави», «неналежний захист прав та інтересів особи і 

держави», «порушення або загрози порушення інтересів держави», 

запропоновано їх авторське тлумачення та запропоновано їх нормативно 

визначити на рівні відповідних законів або принаймні доктринального 

тлумачення у відповідному Рішенні Конституційного Суду України. 

7. Досліджено сформовані світові моделі участі прокурора як 

представника інтересів громадян та держави в судових органах різної 

юрисдикції та виокремлено їх чотири форми: перша, за якої прокуратура або 

взагалі відсутня, або здійснює функції тільки кримінальної спрямованості, а 
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представництво в судах інтересів громадян, в тому числі нездатних 

самостійно звертатися за судовим захистом, проводить адвокатура (властива 

для Великобританії, Італії); друга, де прокуратура виступає учасником 

адміністративного процесу з метою захисту передусім державних та інших 

публічних інтересів, а держава гарантує малозабезпеченим безкоштовну 

правову допомогу з боку адвокатури (властиво для США, ФРН, Франції, 

Великобританії, Італії, Польщі та ін.); третя, за якої прокурор виступає 

учасником адміністративного судочинства, забезпечуючи інтереси як 

держави, так і приватних осіб, які неспроможні самостійно захищати свої 

права, свободи (пенсіонерів, соціально незабезпечених, недієздатних, 

хворих, малолітніх і т.д.) від порушень суб'єктами владних повноважень 

(властиво для України, Угорщини, Молдови, Бразилії та ін.); четверта, за 

якої прокуратура здійснює суцільний контроль за законністю, в тому числі 

за діяльністю органів правосуддя, наділяється правом подавати позови та 

вступати в будь-який судовий процес, виходячи із суб'єктивної думки про 

необхідність захисту в ньому інтересів держави чи будь-якої особи 

(властиво для Республіки Таджикистан, Туркменія, Білорусь, Китайської 

Народної Республіки). 

8. Запропоновано напрямки впровадження зарубіжного досвіду 

представництва прокурором інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді України, серед яких ключовим має стати 

зосередження представницької функції прокуратури в адміністративному 

процесі на захисті законних державних інтересів, у тому числі в 

міжнародних судових інстанціях, а також інтересів певних соціально 

незахищених груп (пенсіонерів, учасників АТО, багатодітних сімей, 

недієздатних, хворих, малолітніх та осіб, що займаються їх опікою, тощо). 
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Розділ 2 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ 

ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

 

2.1. Особливості реалізації представницької функції прокуратури 

щодо захисту прав та законних інтересів громадян в адміністративних 

судах 

 

Визначення пріоритетності представницької функції в діяльності 

прокуратури має важливе значення для адміністративного судочинства як 

діяльності спеціалізованої системи судів в Україні, направленої на 

вирішення публічно-правових спорів, що виникають з приводу оскарження 

дій, рішень чи бездіяльності суб’єктів, наділених владними 

повноваженнями. Попри те, що розгляд публічно-правових спорів в 

адміністративних судах здійснюється вже понад 10 років, з моменту 

прийняття у 2005 р. КАСУ [1] участь прокуратури у розгляді таких спорів як 

законного представника громадян була мінімальною і зводилась переважно 

до прокурорського реагування на явні порушення законності у діяльності 

суб’єктів владних повноважень, рішення, дії чи бездіяльність яких 

оскаржувались до суду на підставі звернення громадян до органів 

прокуратури. Такий стан речей був можливий тому, що в законодавстві, 

зокрема Законі «Про прокуратуру», не було чітко прописано функцію та 

підстави прокурорського представництва в суді, пріоритетною залишалась 

функція прокурорського нагляду, яка історично набувала свого 

удосконалення [2]. Однак з прийняттям 14 жовтня 2014 року нового Закону 
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«Про прокуратуру» представницька функція прокуратури набула свого 

належного правового закріплення в ст. 23, в якій визначено підстави та 

загальний порядок представництва прокуратурою прав, інтересів 

громадянина [3]. Створення належних правових підстав представництва 

прокуратурою інтересів громадян в цілому і в адміністративних судах 

зокрема мало позитивне відображення в правозастосовній практиці. Так, 

статистичні дані діяльності прокуратури за 2015 рік свідчать, що 

прокуратурою здійснювалось представництво в адміністративних судах 

інтересів громадян – у 4342 справах (у 2014 році – у 794 справах) [4; 5], що 

свідчить про те, що представництво органів прокуратури в 

адміністративному судочинстві набуває системного характеру. 

Нормативне закріплення в Законі правових засад представництва 

прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному суді 

зумовлює необхідність визначення процесуального порядку участі 

прокурора як законного представника в КАСУ. Адже ст. 60 КАСУ лише в 

загальному визначає підстави та форми реалізації представницької функції 

прокурора в адміністративному судочинстві, в той же час процесуальні 

особливості участі прокурора як законного представника на різних стадіях 

провадження справи в адміністративному суді залишаються нормативно не 

урегульованими, що має наслідком неоднозначне тлумачення судами 

статусу прокурора як законного представника і, відповідно, призводить до 

порушення процесуального законодавства при розгляді справи, що в свою 

чергу є підставою її перегляду у вищих судових інстанціях. 

Таким чином, законодавчо визначені представницькі функції 

прокуратури в судовому процесі в цілому зумовлюють необхідність 

з’ясування процесуальних особливостей представництва прокурором 

інтересів громадянина в адміністративному суді в процесі розгляду та 

вирішення публічно-правового спору. Дані обставини свідчать про 
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доцільність здійснення правового аналізу діяльності адміністративних судів 

щодо розгляду публічно-правових спорів за участю прокурора як законного 

представника громадян, виокремлення вад такої діяльності та обґрунтування 

пропозицій щодо її удосконалення, що й зумовлює завдання дослідження в 

межах даного підрозділу роботи. 

Як було зазначено вище, законом визначено дві форми 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві: 

представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, 

іноземця або особи без громадянства) у випадках, визначених законом;  

представництво в суді законних інтересів держави на підставі та у порядку, 

визначених законом. В межах даного підрозділу дослідження, з огляду на 

його мету та завдання, розглянемо особливості реалізації представницької 

функції прокуратури щодо захисту прав та законних інтересів громадян.  

Новий Закон про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697 (далі – Закон) 

значно звузив повноваження прокуратури щодо представництва інтересів 

громадянина в суді. Так, у ч. 2 ст. 23 Закону визначено категорію громадян, 

яких зможе представляти прокурор у суді: неповнолітні; недієздатні; 

обмежено дієздатні у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно 

захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні 

повноваження. Як вірно зазначають окремі автори, законодавство не 

встановлює критерії цієї неспроможності, прокурор їх має визначати 

самостійно у кожному конкретному випадку залежно від конкретних 

обставин [6, с. 54-60]. Крім того, прокурор повинен надати суду необхідні 

докази, що підтверджують неспроможність громадянина самостійно 

захищати свої права та представляти інтереси. Це можуть бути такі  

письмові документи, як медичний  висновок  про  стан здоров'я 

заінтересованої особи, що виключає її  можливість звернення до суду; копії 

свідоцтва про народження, пенсійного посвідчення, рішення суду про 
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визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною тощо. 

Більш того, відповідне повноваження прокурор має тільки за умови, 

якщо законні представники або органи, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або 

неналежним чином здійснюють її захист. 

Застосування деяких положень законодавства щодо представництва 

прокурором інтересів громадянина в адміністративному суді є ускладненим 

на практиці, тому потребує уточнення або конкретизації. Розглянемо 

докладно такі положення. Так, відповідно до ч. 2 ст. 60 КАСУ прокурор, 

який звертається до адміністративного суду з метою представництва 

інтересів громадянина в адміністративному суді (незалежно від форми, в 

якій здійснюється представництво), повинен обґрунтувати наявність підстав 

для здійснення такого представництва, передбачених ч. 2 ст. 23 Закону. Для 

представництва інтересів громадянина в адміністративному 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 адміністративному суду обґрунтування 

наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або 

держави в адміністративному суді має наслідком застосування положень, 

передбачених ст. 108 КАСУ [7]. 

Аналіз судової практики дає можливість дійти висновку про 

неоднозначність рішень суду щодо перевірки факту надання прокурором 

доказів на підтвердження наявності підстав представництва інтересів 

громадянина в суді. Так, одні суди при відкритті провадження у справах 

перевіряють факт надання прокурором таких доказів [8; 9], інші – не 
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перевіряють, обмежуючись перевіркою відповідності позову тільки вимогам 

ст. 105, 106 КАСУ [10]. Друга з наведених позицій не враховує практику 

ВАСУ, за якою суд при вирішенні питання про відкриття провадження 

повинен дослідити підстави представництва прокурором інтересів особи в 

суді. Більш того, у судовій практиці наявні випадки повернення такого 

позову у випадку, коли в результаті перевірки встановлено відсутність 

підстав для звернення прокурора в інтересах громадянина. Наприклад, в 

ухвалі Миколаївського окружного адміністративного суду від 14.06.2013 у 

справі № 814/2643/13-а суд повернув позовну заяву заступника 

Миколаївського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній 

сфері в інтересах ОСОБА_1 до військової частини А 3767 про 

відшкодування витрат на відрядження. При цьому суд виходив також з того, 

що ОСОБА_1 є військовослужбовцем офіцерського складу Збройних Сил 

України та, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок 

і військову службу», не може бути неповнолітнім, недієздатним або 

обмеженим у дієздатності, мати похилий вік або неспроможність через 

фізичний стан, оскільки всі ці обставини унеможливлюють проходження 

ним військової служби; прокурор не надав суду жодних доказів на 

доведеність саме цих обставин, як цього вимагають ч. 2-4 ст. 23 Закону; за 

відсутності підстав для представництва інтересів громадянина, визначених 

ч. 2 ст. 23 цього Закону, суд вважає, що у прокурора відсутні процесуальні 

повноваження на пред’явлення позовної заяви в інтересах ОСОБА_1; 

відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 108 КАСУ позовна заява повертається позивачеві, 

якщо позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має 

повноважень на ведення справи [11]. На важливість обґрунтування участі 

прокурора в інтересах громадян в адміністративному судочинстві звернув 

увагу Європейський суд з прав людини. Посилаючись на Висновок 

Венеціанської комісії щодо Закону «Про прокуратуру» (2005) і Резолюцію 
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Парламентської асамблеї № 1604 (2003) «Про роль прокуратури у 

демократичному суспільстві, регульованому верховенством права», ЄСПЛ 

встановив, що за певних обставин виступ прокурора на стороні особи, що у 

справі може бути виправдана, «зокрема, інтересами захисту прав вразливих 

груп населення (дітей, інвалідів і т.п.), які нездатні захистити свої інтереси 

самостійно, або у випадках, коли таке порушення зачіпає інтереси більшого 

числа громадян, або коли потрібно захистити інтереси держави» (§ 35) [12]. 

Таким чином, при зверненні прокурора до адміністративного суду в 

інтересах громадянина прокурор повинен у позовній заяві обґрунтувати 

причини неможливості пред’явлення позову особою, в інтересах якої 

подається позов, із наданням підтверджувальних документів. Це можуть 

бути такі письмові документи, як копії свідоцтва про народження, 

пенсійного посвідчення, рішення суду про визнання особи недієздатною чи 

обмежено дієздатною тощо. Відповідно, перевірка судом наявності таких 

документів є обов’язковою при вирішенні питання про відкриття 

провадження у справі. Недоведення факту наявності представництва 

прокурором інтересів громадянина в адміністративному суді передбачає 

наслідком повернення позовної заяви. Така пропозиція цілком узгоджується 

з новою редакцією абз. 3 ч. 2 ст. 60 КАСУ, яка набрала чинності одночасно 

із Законом про прокуратуру від 14.10.2014 (набрання чинності 15.07.2015). 

На це безпосередньо вказано в Довідці щодо вивчення та узагальнення 

практики застосування положень Конституції України, Кодексу 

адміністративного судочинства України, Закону України «Про 

прокуратуру» щодо участі прокурора та органів прокуратури в 

адміністративному судочинстві [56]. 

Окрім надання доказів та документів на підтвердження 

неспроможності особи самостійно захистити свої порушені чи оспорювані 

права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення 
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повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, прокурор має надати 

суду обґрунтовані докази того, що їх законні представники або органи, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не 

здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. 

Крім цього слід зауважити, що попри те, що прокурор здійснює 

представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, 

іноземця або особи без громадянства) у вищевказаних випадках, він 

(прокурор) зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про 

це громадянина та його законного представника. Однак законодавство не 

вимагає згоди учасників процесу на представництво їх інтересів 

прокурором, тобто діє правило «мовчазної згоди», за якого якщо 

громадянин або суб’єкт владних повноважень, інтереси яких вважає за 

необхідне переставляти прокурор, не надали суду заяву про наявність 

підстав для відмови від представництва, то таке представництво є законним, 

за умови, що суд визнає обґрунтованість підстав для такого представництва 

у своїй ухвалі. Таким чином, з моменту ухвалення судом рішення про 

необхідність залучення прокурора як представника за законом, прокурор 

стає повноцінним учасником судового процесу і може реалізовувати свої 

права, визначені законом, зокрема: витребувати за письмовим запитом, 

ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і матеріалів 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових 

частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, що 

знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом; отримувати 

від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ та організацій усні або письмові пояснення та ін.  

Статтею 23 Закону визначено, що наявність підстав для 

представництва може бути оскаржена громадянином чи його законним 



89 

представником або суб’єктом владних повноважень. Однак у даній нормі 

відсутня конкретизація стадії судового розгляду справи, в межах якої може 

бути реалізовано право на оскарження. З урахуванням цього можна дійти 

висновку, що вступ прокурора у справу як законного представника, який 

має діяти виключно в інтересах сторони, інтереси та права якої представляє 

і яка не подала суду заперечення щодо вступу прокурора в цю справу, не 

виключає можливість оскарження громадянином чи його законним 

представником підстав для вступу прокурора у справу, коли провадження у 

ній здійснюється. За наявності такого звернення суд має розглянути його та 

винести ухвалу щодо подальшої участі прокурора як учасника судового 

процесу. На нашу думку, слід виключити можливість втручання 

прокуратури в судовий спір між громадянином та суб’єктом владних 

повноважень, наприклад у випадках, коли прокуратура за відсутності 

можливості внесення подання на рішення, дії чи бездіяльність такого 

суб’єкта вступає у справу шляхом пред’явлення позову не з метою захисту 

прав і свобод громадянина, а з метою втягнення в судовий розгляд справи 

даного суб’єкта без згоди на те громадянина або законного представника. 

Задля цього норму п. 4 ст. 23 Закону слід викласти в новій редакції такого 

змісту: «Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або 

держави в суді виключно після отримання згоди громадянина або 

відповідного суб’єкта владних повноважень, інтереси яких він представляє, 

та у разі підтвердження судом підстав для представництва». 

У судовій практиці виникають питання визначення компетенції 

представника прокуратури щодо подання адміністративного позову на 

захист прав і інтересів громадян. Так, ст. 24 Закону визначено, що право 

подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку адміністративного 

судочинства надається Генеральному прокурору України, його першому 

заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих 
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прокуратур, їх першим заступникам та заступникам. Але в судовій практиці 

здебільшого адміністративні позови подаються представниками 

прокуратури – посадовими особами підрозділів представництва інтересів 

громадян та держави в судах, на які Наказом Генерального прокурора 

№ 6 гн від 28 травня 2015 року «Про організацію роботи органів 

прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в 

суді та їх захисту при виконанні судових рішень» покладено обов’язки щодо 

організації представництва органів прокуратури та її посадових осіб у 

адміністративному судочинстві [13]. За загальним правилом ч. 2 ст. 58 КАС 

України, повноваження законних представників (слід розуміти у тому числі 

прокурорів) підтверджуються документами, які стверджують займану 

посаду, а засвідчені підписом судді копії цих документів приєднуються до 

справи. Однак Пленум ВАСУ, який у п. 11-12 своєї постанови від 06.03.2008 

№ 2 «Про практику застосування адміністративними судами окремих 

положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду 

адміністративних справ» дав роз’яснення з цього питання, звернувши увагу 

судів на необхідність врахування того, що повноваження перелічених вище 

прокурорів як представників у адміністративному судочинстві, які діють у 

межах своєї компетенції (про яку відомо суду), підтверджуються службовим 

посвідченням. Повноваження інших працівників прокуратури, які 

виконують функції прокурора щодо представництва інтересів держави чи 

громадянина в адміністративному судочинстві, повинні бути підтверджені 

довіреністю, виданою керівником прокуратури [14].  

Проте, незважаючи на наявність згаданого вище роз’яснення щодо 

підтвердження повноважень прокурора в адміністративному процесі та 

повноважень органів прокуратури, подекуди суди першої інстанції 

неправильно застосовували норми права з відповідного питання. Зокрема, 

ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду від 18.04.2013 у 
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справі № 807/1157/13-а повернуто позовну заяву заступника прокурора м. 

Ужгорода до відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради про 

визнання протиправним та скасування наказу, з огляду на те, що позивачем 

на виконання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху не 

усунуто недоліків позовної заяви, яка не відповідала вимогам, встановленим 

КАС України, а саме: підпис прокурора на позовній заяві не скріплено 

печаткою та не долучено належним чином оформленої довіреності [15]. 

Вказана ухвала суду першої інстанції скасована ухвалою Львівського 

апеляційного адміністративного суду від 24.10.2013 (апеляційне 

провадження № 876/9017/13), а справа направлена на продовження розгляду 

до Закарпатського окружного адміністративного суду [16]. При цьому суд 

апеляційної інстанції виходив з того, що норми статей 60 КАС України та 56 

Закону України «Про прокуратуру» не передбачають обов’язку прокурора, 

від імені якого подана позовна заява, підтверджувати свої повноваження 

довіреністю та скріплювати свій підпис печаткою. 

Аналіз судової практики подання прокурорами адміністративного 

позову щодо захисту прав і свобод громадян показує, що при вирішенні 

питання про дотримання строків звернення прокурора з позовом в інтересах 

громадянина суди виходять з моменту, з якого стало відомо про порушення 

інтересів саме громадянину, в інтересах якого звернувся прокурор. 

Незважаючи на наявність сталої позиції судів з цього питання, у судовій 

практиці зустрічаються випадки вирішення питання про дотримання строку 

звернення до суду залежно від того, коли про порушення прав стало відомо 

прокурору, а не громадянину, в інтересах якого він звернувся [56]. 

Наприклад, поновлюючи позивачу строк звернення до суду, Хмельницький 

окружний адміністративний суд вказав, що про наявність підстав для 

звернення до суду з цим  позовом прокурор  дізнався після надходження 

скарги громадянина ОСОБА_1 до прокуратури м. Кам’янця-Подільського 
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[17]. Таким чином, матеріали судових справ свідчать, що в окремих 

випадках суди необґрунтовано обчислюють строк звернення до суду 

прокурора в інтересах громадянина з моменту, коли про порушення прав чи 

законних інтересів громадянина стало відомо прокурору, а не самому 

громадянину. Однак при зверненні до суду з адміністративним позовом 

прокурора в інтересах громадянина позивачем у справі є громадянин, а 

прокурор здійснює процесуальне представництво його інтересів у суді. 

Отже, при вирішенні питання про дотримання строків звернення прокурора 

з позовом в інтересах громадянина суди повинні виходити з моменту, з 

якого стало відомо про порушення інтересів саме громадянину, в інтересах 

якого звернувся прокурор. Така позиція узгоджується з позицією 

Верховного суду України щодо  обчислення строків позовної давності в разі 

звернення до суду прокурора в інтересах громадянина або держави. 

Зокрема, у постанові від 23.12.2014 у справі № 3-194гс14 та у постанові від 

27.05.2014 у справі № 3-23гс14 Верховний Суд України констатував, що 

строки позовної давності обчислюються не з моменту виявлення 

прокуратурою при проведенні перевірки факту порушення державних 

інтересів, а з моменту прийняття відповідного рішення або укладення 

відповідного договору, які, на думку прокурора, порушують державний 

інтерес [18; 19]. 

Представництво прокурором інтересів громадянина в 

адміністративному суді першої інстанції є складною за змістом та формами 

процесуальною діяльністю, яка включає вчинення трьох комплексів 

процесуальних дій: підготовка та подання адміністративного позову, 

представництво на стадії попереднього судового розгляду, участь у розгляді 

справи. 

Прокурорська робота з подання адміністративного позову до суду в 

інтересах громадянина умовно може бути поділена на два етапи: 
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1) підготовка позовної заяви з дотриманням усіх вимог процесуального 

законодавства щодо її змісту та форми, зібрання необхідних для 

підтвердження позовних вимог доказів; 2) подання позовної заяви до суду, 

згідно з існуючими правилами територіальної та предметної підсудності. 

Особливістю позовних заяв, які подаються прокурором до 

адміністративного суду в інтересах захисту прав громадянина, є те, що в 

них, на відміну від звернень інших позивачів, має міститися також 

обґрунтування обставин, що підтверджують неможливість самостійного 

звернення громадянина до адміністративного суду; задля цього до позовної 

заяви приєднуються відповідні письмові докази. На стадії попереднього 

судового засідання прокурор має підготувати в разі потреби клопотання про 

витребування додаткових доказів у справі, якщо він може самостійно їх 

одержати, про виклик свідків, проведення судової експертизи тощо. Якщо 

прокурор встановить, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди 

правам, свободам чи інтересам особи, яку представляє, він має заявити 

клопотання про забезпечення позову. При організації підготовки до 

судового засідання діяльність прокурора має включати: 1) ознайомлення з 

матеріалами адміністративної справи; 2) пошук та вивчення всіх 

законодавчих норм з предмету спору, 3) аналіз відповідної судової 

практики; 4) вивчення методичної літератури щодо процедур судового 

розгляду; 5) підготовка приблизного переліку запитань у ході судового 

засідання; 6) перевірка існування перешкод для розгляду адміністративної 

справи й, у випадку необхідності, підготовка заяви про відвід судді (суддів), 

секретаря судового засідання [20, c. 70-81; розділ 1 – 23, с. 1]. Прокурор з 

урахуванням його процесуальної правосуб’єктності бере участь у судовому 

засіданні суду першої інстанції на всіх його етапах: 1) відкриття засідання та 

оголошення справи; 2) перевірка явки осіб, які беруть участь у справі; 3) 

роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків, приведення до присяги; 
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4) оголошення складу суду і роз’яснення права відводу; 5) роз’яснення 

судом учасникам розгляду справи їх прав та обов’язків; 6) розгляд 

клопотань та заяв осіб, які беруть участь у справі; 7) розгляд 

адміністративної справи по суті; 8) судові дебати; 9) закінчення розгляду 

справи та прийняття рішення по ній [розділ 1 – 23, с. 1]. 

У Наказі Генерального прокурора № 6 гн від 28 травня 2015 року 

передбачено реалізацію представницьких функцій прокурора шляхом: 

– підготовки та звернення до суду з адміністративними позовами 

(заявами); 

– участі у розгляді судами справ; 

– ініціювання перегляду незаконних судових рішень; 

– захисту прав громадянина при виконанні судових рішень [21]. 

Прокурор при зверненні до суду з позовом (заявою, поданням) 

повинен обґрунтувати необхідність захисту інтересів держави та визначити 

орган, уповноважений здійснювати відповідні функції у спірних 

правовідносинах, а в разі його відсутності – звертатися у статусі позивача.  

Відповідно до п. 5.1 прокурор у разі виявлення бездіяльності 

уповноваженого органу державного нагляду (контролю), одночасно із 

заходами представницького характеру, має вживати відповідні заходи 

прокурорського реагування. При підготовці процесуальних документів – 

забезпечувати їх повноту та обґрунтованість, додержуватися вимог закону 

щодо форми і змісту, підвідомчості та підсудності спорів; посилатися на 

норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні 

правовідносини, а також долучати до позовів (заяв, подань) належні та 

допустимі докази; дотримуватися визначеної законом процедури 

направлення позовів (заяв, подань) до суду [21]. 

Нижче доцільно звернути увагу на особливості подання прокурором 

адміністративного позову як представника інтересів громадян у справі та 
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порядку його участі в судовому процесі. 

Однією із форм реалізації прокурором судово-представницької 

функції виступає його звернення до суду з позовом у порядку, 

визначеному процесуальним законодавством. Здебільшого КАС (ст. 105, 

106) встановлює загальні вимоги до форми і змісту позовної заяви, а 

також процедури її подачі до суду. Водночас слід зауважити, що залежно 

від виду юрисдикції такій діяльності прокуратури властиві певні 

специфічні особливості. 

Наприклад, при зверненні з позовом в порядку адміністративного 

судочинства в позовній заяві прокурор зобов’язаний вказати посаду і місце 

служби посадової чи службової особи – відповідача (п. 3 ч. 1 ст. 106 КАС). 

В адміністративному судочинстві прокурор до позовної заяви повинен 

додати її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до 

кількості відповідачів і третіх осіб (ч. 3 ст. 106 КАС). При поданні позову 

прокурор зобов’язаний надіслати сторонам та третім особам копії позовної 

заяви та доданих до неї документів листом з описом вкладення [22, с. 205].  

Відповідно до ч. 2 ст. 60 КАСУ прокурор, який звертається до 

адміністративного суду з метою представництва інтересів громадянина або 

держави в адміністративному суді (незалежно від форми, в якій 

здійснюється представництво), повинен обґрунтувати наявність підстав для 

здійснення такого представництва, передбачених частинами другою або 

третьою ст. 23 Закону України «Про прокуратуру». Для представництва 

інтересів громадянина в адміністративному 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 
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адміністративному суду обґрунтування наявності підстав для здійснення 

представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному 

суді має наслідком застосування положень, передбачених ст. 108 цього 

Кодексу. 

Враховуючи, що ст. 60 КАС включає прокурора в адміністративному 

процесі до кола осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб, вважаємо за необхідне ст. 105 цього Кодексу 

доповнити частиною такого змісту: «У разі пред’явлення адміністративного 

позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, 

в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення, а також докази 

на їх підтвердження». 

Вдосконалення потребують не лише передбачені процесуальні вимоги 

до змісту позовної заяви прокурора, а й порядок підтвердження його 

повноважень у суді. 

Згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру» право подання 

позовної заяви в порядку адміністративного судочинства надається 

Генеральному прокурору України, його першому заступнику та 

заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, їх першим 

заступникам та заступникам. Проте яким чином зазначені посадові особи 

органів прокуратури можуть підтверджувати свої повноваження, коли вони 

діють в суді на виконання конституційної функції представництва інтересів 

громадянина або держави, чинним законодавством не врегульовано. 

З цього приводу ВАСУ у п. 11 постанови Пленуму № 2 «Про практику 

застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних 

справ» від 6 березня 2008 року зазначає, що повноваження прокурорів як 

представників у адміністративному судочинстві, що діють в межах своєї 

компетенції (про яку відомо суду), повинні підтверджуватися службовим 
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посвідченням. Натомість повноваження інших працівників прокуратури, які 

виконують функції прокурора щодо представництва інтересів держави чи 

громадянина в адміністративному судочинстві, повинні бути підтверджені 

довіреністю, виданою керівником прокуратури [23]. 

Неврегульованість у питанні оформлення повноважень прокурора в 

чинному законодавстві негативно впливає на судову практику. Наприклад, 

ухвалою судді Закарпатського окружного адміністративного суду від 

15 жовтня 2009 р. (справа № 84429/09) повернуто позовну заяву прокурора 

Мукачівського району Закарпатської області в інтересах держави в особі 

Мукачівської ОДПІ Закарпатської області до АТП «Бобовище» про 

стягнення з відповідача податкового боргу. Ухвала мотивована тим, що на 

виконання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху прокурором 

не усунуто недоліків позовної заяви, а саме: повноваження прокурора, від 

імені якого подано позовну заяву, не підтверджені довіреністю чи іншим 

документом, що підтверджує повноваження даної особи; підпис прокурора 

не скріплено печаткою. Не погоджуючись з вищенаведеною ухвалою, 

прокурор Мукачівського району звернувся до Львівського апеляційного 

адміністративного суду зі скаргою, яка мотивована тим, що повноваження 

прокурорів в адміністративному судочинстві, які діють у межах своєї 

компетенції (про яку відомо суду), підтверджуються службовим 

посвідченням, тому посилання місцевого суду на невідповідність позовної 

заяви вимогам ч. 5 ст. 106 КАС є необґрунтованими й такими, що 

суперечать вимогам чинного законодавства. Суд апеляційної інстанції 

(провадження № 2а-4101/09/0770) доводи апеляційної скарги до уваги не 

взяв (ухвала від 26 червня 2012 р.), вбачаючи, що вони не спростовують 

висновків суду, а тому оскаржувану ухвалу залишив без змін [24]. 

Діаметрально протилежний підхід щодо порядку підтвердження 

повноважень прокурора в суді можна спостерігати в ухвалі того ж 
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Львівського апеляційного адміністративного суду від 19 березня 2013 р. 

(апеляційне провадження № 122286/12). Так, скасовуючи ухвалу 

Закарпатського окружного адміністративного суду від 14 березня 2012 р. 

(справа № 2а-272/12) про повернення позовної заяви прокурора 

Великоберезнянського району Закарпатської області в інтересах держави в 

особі управління ПФУ, суд апеляційної інстанції виходив з того, що згідно з 

вищенаведеним п. 11 постанови Пленуму ВАСУ від 6 березня 2008 р. № 2 

повноваження прокурора в адміністративному судочинстві повинні 

підтверджуватися посвідченням. Проте вимоги суду першої інстанції 

стосовно необхідності скріплення позовної заяви прокурора підписом 

уповноваженої особи та печаткою, а також підтвердження своїх 

повноважень належним чином завіреною довіреністю чинним 

законодавством України не передбачено [25].  

Актуальність встановлення порядку документального оформлення 

повноважень прокурора в суді пояснюється специфікою приписів наведеної 

ч. 1 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру». Буквальне тлумачення цієї 

норми дозволяє дійти висновку, що, крім Генерального прокурора України, 

його першого заступника та заступників керівників регіональних та 

місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників, право подання 

іншими посадовими особами органів прокуратури позовної заяви до суду на 

виконання функції представництва в межах адміністративної юрисдикції 

Законом не передбачено. При цьому посадовці, що зазначені в ч. 1 ст. 24 

Закону, участі у справі самостійно не беруть, скріплюючи позовну заяву 

(заяву) своїм підписом та доручаючи її ведення підпорядкованим їм 

прокурорам відповідної прокуратури, за якими закріплюється ця ділянка 

роботи. У цьому зв’язку виникає питання щодо правомірності допуску до 

участі у справі останніх. На відміну від Закону України «Про прокуратуру», 

норми процесуального законодавства, наділяючи працівників прокуратури 
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правом звернення до суду, реалізацію таких повноважень не ставлять в 

залежність від їх адміністративної посади, використовуючи для цього 

єдиний правовий статус – «прокурор». 

Виходячи із системного аналізу норм ч. 1 ст. 24 Закону України «Про 

прокуратуру», процесуального законодавства, а також роз’яснень Пленуму 

ВАСУ, вважаємо, що в суді першої інстанції повноваження Генерального 

прокурора України, його першого заступника та заступників, керівників 

регіональних та місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників 

(при зверненні до суду з позовною заявою, участі у розгляді справи, вступі у 

справу, порушену за позовом іншої особи в суді першої інстанції) повинні 

підтверджуватися службовим посвідченням. При цьому під зверненням до 

суду з позовом (заявою) слід розуміти не лише засвідчення вищевказаними 

посадовцями позовної заяви своїм підписом, а й передбачені процесуальним 

законодавством дії з пред’явлення позову (заяви) шляхом подання позовної 

заяви до суду безпосередньо або через пошту чи інші відповідні засоби 

зв’язку. 

Щодо повноважень прокурорів, які не зазначені в ч. 1 ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру», то вони так само повинні підтверджуватися 

службовим посвідченням. Подібний висновок випливає з ч. 2 ст. 15 Закону 

України «Про прокуратуру», де передбачено, що прокурори в Україні мають 

єдиний статус незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури 

України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі. 

Як уявляється, запропоновані висновки щодо порядку документального 

оформлення прокурорами своїх повноважень можуть бути застосовані не 

лише при здійсненні ними функції представництва в суді першої інстанції, а 

й при розгляді справ у судах вищестоящих інстанції. Таким чином, 

пропонуємо ч. 7 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру» після слів 

«процесуальним законодавством» доповнити словами «та підтверджуються 
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службовим посвідченням». 

У процесуальному плані виникають питання форми участі прокурора 

як представника інтересів громадян у справі, провадження в якій розпочато. 

Адже ч. 2 с. 60 КАСУ зазначає, що «з метою представництва інтересів 

громадянина або держави в адміністративному суді прокурор в межах 

повноважень, визначених законом, звертається до суду з адміністративним 

позовом (поданням), бере участь у розгляді справ за його позовами, а також 

може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження в якій відкрито 

за адміністративним позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду» [1]. 

Тобто виникає питання: на підставі якого процесуального документа 

прокурор вступає в уже розпочату справу? 

Оскільки в суді прокурор виступає виключно як один з його учасників 

[26, с. 322], вважаємо, що в адміністративному процесі вступ прокурора у 

справу в суді першої інстанції, розпочату з ініціативи інших осіб, на кшталт 

судочинства господарського, має оформлюватися шляхом подання заяви, де 

повинні бути зазначені підстави такого звернення, а також докази на їх 

підтвердження. 

У цьому зв’язку вважаємо, що ч. 2 с. 60 КАСУ слід доповнити 

положенням такого змісту: «Прокурор з метою вступу у розгляд справи, 

порушеної за позовом інших осіб, звертається до суду із заявою, де зазначає 

підстави такого звернення, а також докази на їх підтвердження». 

Підсумовуючи, слід зазначити, що на підставі аналізу сучасного 

правового забезпечення та поточної, до певної міри систематизованої, 

судової практики щодо розгляду звернень прокуратури з позовами до 

адміністративного суду з метою захисту прав та інтересів громадян у 

спірних відносинах з органами публічної адміністрації нами було 

запропоновано авторську позицію щодо виокремлення найбільш складних 

ситуацій реалізації процесуального законодавства та запропоновано окремі 
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напрями його удосконалення. Втім, для забезпечення єдності судової 

практики при розгляді адміністративними судами справ за участю 

прокурора та органів прокуратури в адміністративному судочинстві 

вважаємо необхідним прийняття Пленумом Вищого адміністративного суду 

України постанови, яка б охоплювала проблемні питання, що виникають під 

час розгляду спорів за участі прокурорів чи органів прокуратури, особливо 

ті, які виникають при розгляді справ за участю прокурорів, спірні відносини 

у яких виникли після 15.07.2015 [27, c. 110; 28, с. 62; 29, с. 116]. 

 

 

2.2. Особливості реалізації представницької функції прокуратури 

щодо захисту законних інтересів держави в адміністративних судах 

 

Створення належних правових підстав представництва прокуратурою 

інтересів держави в цілому й в адміністративних судах зокрема мало 

позитивне відображення у правозастосовчій практиці. Так, статистичні дані 

діяльності прокуратури за 2016 рік свідчать, що прокуратурою 

здійснювалось представництво в адміністративних судах інтересів держави 

у 6589 справах (у 2015 р. – у 4343 справах; у 2014 р. – у 3423 справах) [30-

32], що свідчить про те, що представництво органів прокуратури в 

адміністративному судочинстві набуває системного характеру. 

Нормативне закріплення в Законі правових засад представництва 

прокурором інтересів держави в адміністративному суді зумовлює 

необхідність визначення процесуального порядку участі прокурора як 

законного представника або позивача в КАСУ. Адже ст. 60 КАСУ лише в 

загальному визначає підстави та форми реалізації представницької функції 

прокурора в адміністративному судочинстві, в той же час процесуальні 

особливості участі прокурора як законного представника держави на різних 
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стадіях провадження справи в адміністративному суді залишаються 

нормативно не урегульованими, що має наслідком неоднозначне 

тлумачення судами статусу прокурора як законного представника і, 

відповідно, призводить до порушення процесуального законодавства при 

розгляді справи, що у свою чергу є підставою її перегляду у вищих судових 

інстанціях. 

Таким чином, законодавчо визначені представницькі функції 

прокуратури в судовому процесі в цілому зумовлюють необхідність 

з’ясування процесуальних особливостей представництва прокурором 

інтересів держави в адміністративному суді в процесі розгляду та вирішення 

публічно-правового спору. Дані обставини зумовлюють доцільність 

здійснення правового аналізу діяльності адміністративних судів щодо 

розгляду публічно-правових спорів за участю прокурора як законного 

представника держави, виокремлення вад такої діяльності та обґрунтування 

пропозицій щодо її удосконалення, що й зумовлює завдання дослідження в 

межах даного підрозділу роботи. 

Представництво в суді законних інтересів держави на підставі та у 

порядку, визначених законом, є однією з форм представницької функції 

прокуратури в адміністративному судочинстві. В межах даного 

дослідження, з огляду на його мету та завдання, розглянемо особливості 

реалізації представницької функції прокуратури щодо захисту законних 

інтересів держави.  

Новий Закон про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697 у ч. 3 ст. 23 

визначив, що підставою представництва прокурором в суді законних 

інтересів держави є 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 
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повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Також зазначено, 

що наявність таких обставин має обґрунтовуватись прокурором у порядку, 

передбаченому частиною четвертою цієї статті. Нормативне закріплення 

підстав представництва прокурором інтересів держави в адміністративному 

суді зумовлює необхідність, по-перше, з’ясування таких понять, як «законні 

інтереси держави» та «порушення або загрози порушення інтересів 

держави»; по-друге, визначення переліку та процедур обґрунтування 

прокурором таких підстав для представництва, як обставин, що вказують на 

«порушення або загрози порушення законних інтересів держави». 

З урахуванням цього необхідно визначити тлумачення поняття 

«законні інтереси держави» та «порушення або загрози порушення інтересів 

держави». Так, при підготовці висновку щодо проекту Закону України «Про 

прокуратуру» Венеціанською комісією було зазначено, що термін «інтереси 

держави» можна трактувати дуже широко, він може включати в себе 

загальний принцип законності – з тим наслідком, що будь-яке ймовірно 

неправильне застосування закону, навіть у відносинах між приватними 

особами, може розглядатися як порушення державних інтересів, яке 

дозволило б прокурору втрутитися. На думку експертів, таке тлумачення 

інтересів держави буде де-факто знову вводити загальний нагляд, тож 

пропонувалося визначити в законі інтереси держави як «законні права 

держави» (наприклад, право власності, право на оподаткування та ін.) [33]. 

Одразу слід зазначити, що поняття «законні інтереси держави» на 

будь-якому рівні нормативно-правового регулювання не знайшло свого 

закріплення. Із започаткуванням впровадження спочатку у вітчизняний 

науковий, а потім і законодавчий простір загальносвітової практики поділу 

суспільних відносин і, відповідно, правових норм, які їх регулюють, та 

галузей права на приватні та публічні більш вживаним є поняття приватного 

інтересу та публічного інтересу. Слід зауважити, що приватно-правова 
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наука і приватне законодавство більш чітко сформували поняття приватного 

інтересу, зокрема п. 2 ст. 1 Цивільного кодексу встановлює, що громадяни 

(фізичні особи) та юридичні особи набувають і здійснюють свої цивільні 

права своєї волею і в своєму інтересі, і відповідно визначає порядок його 

захисту в межах реалізації цивільних прав громадян. Під загальновживаним 

поняттям «приватний інтерес» розуміють будь-який майновий чи 

немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, 

сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними 

чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку зі 

членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших 

організаціях [34, с. 123]. 

У найбільш загальному вигляді публічний інтерес означає інтерес 

людської спільноти – населення, народу тощо [35, с. 34]. Що саме державна 

влада визначає як публічний інтерес, залежить від рівня правової культури 

та правосвідомості суб’єктів правотворчості. І те, у чому влада бачить 

загальне благо, може насправді розійтися з інтересами значної частини 

населення. Але в усякому разі, вимоги, які висуваються до об’єктів 

державного управління, мають забезпечувати загальне благо народу України 

та не можуть виражати приватний інтерес суб’єктів державного управління. 

Саме в останній тезі й полягає сутнісна відмінність між приватним і 

публічним інтересами. Публічний інтерес є нічим іншим, як певною 

сукупністю приватних інтересів [36, с. 12]. Відповідно, не має значення, яку 

кількість осіб захищає суб’єкт публічного управління – головне, щоб він 

діяв відповідно до принципу законності та не відстоював приватних 

особистих (третіх пов’язаних з ним осіб) і корпоративних інтересів. На 

думку Р. Мельника, публічний інтерес становить категорію, яка виходить за 

межі особистості, перебуваючи на рівні суспільного інтересу. Основою 

публічного інтересу є об’єктивний інтерес усього суспільства [37, с. 38]. 
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Отже, публічний інтерес – це важливі для значної кількості фізичних і 

юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої 

компетенції забезпечуються суб’єктами публічної адміністрації [38, с. 182]. 

Відповідно, існує і певне недоктринальне тлумачення поняття 

«законні інтереси держави», з огляду на захист їх у судовому порядку. Так, 

як вірно зазначає А. Огієнко, найчастіше спірні питання, що потребують 

однозначного вирішення, виникають у зв’язку з представництвом 

прокурором в адміністративному судочинстві інтересів держави. Підставою 

для цього є порушення або загрози порушень інтересів держави. Але 

законодавець не дає визначення, що необхідно розуміти під інтересами 

держави. На його думку, вони можуть полягати в розробці 

загальнодержавних політичних, економічних, соціальних та інших програм, 

спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного 

кордону України; гарантування її  державної, економічної, інформаційної, 

екологічної безпеки; охорону землі як національного багатства; захист прав 

усіх об'єктів господарювання тощо [39].  

У свою чергу, Н.В. Ільків вказує, що тлумачення поняття «інтереси 

держави» у Законі «Про прокуратуру» має свої особливості. На її думку, до 

них слід віднести: по-перше, при визначенні у ст. 2 Закону серед функцій 

прокуратури функції представництва інтересів громадянина або держави в 

суді окреслено її межі «у випадках, визначених цим Законом»; по-друге, у 

спеціальній статті Закону визначається, що прокурор здійснює 

представництво в суді «законних інтересів держави», тобто вказівку на 

«законні», очевидно, слід розуміти як на такі, що прямо передбачені 

законодавством України; по-третє, у ч. 3 ст. 23 Закону вміщено категоричну 

заборону на здійснення прокурором представництва в суді інтересів 

держави в особі державних компаній; по-четверте, здатність прокурорів 

представляти інтереси держави є резервним варіантом, оскільки їх 
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втручання обмежується таким положенням: «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» [40, с. 185-191].  

Резюмуючи зазначене, слід вказати, що інтереси держави – це 

оціночне поняття, тому прокурор у кожному конкретному випадку 

самостійно визначає, з посиланням на законодавство, на підставі якого 

подається позов, у чому саме відбулося чи може відбутися порушення 

інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їхнього 

захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні 

функції у спірних відносинах.  

Прокурор може скористатися своїм правом на звернення до суду із 

заявою про захист інтересів держави тоді, коли органи виконавчої влади, 

передусім державного контролю, органи місцевого самоврядування, на які 

відповідними законодавчими актами покладено обов'язок захищати права й 

інтереси громадянина, державні або суспільні інтереси, не вживають для 

цього передбачених законом заходів. У разі виявлення бездіяльності 

уповноваженого органу державного нагляду (контролю) одночасно із 

заходами представницького характеру органи прокуратури зобов’язані 

вживати відповідних заходів прокурорського реагування [13]. Прокуратура 

дедалі частіше здійснює представництво інтересів різних органів державної 

виконавчої влади в адміністративних справах, зокрема: територіальних 

органів Пенсійного фонду України, Головної  державної інспекції на 

автомобільному транспорті, Фонду соціального захисту інвалідів, органів  

зайнятості населення тощо. Раціональною вважаємо позицію окремих 

авторів і практиків про доцільність звернення прокурора в інтересах 

контролюючого органу, на який законом покладено обов’язок контролю за 
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дотриманням законів фізичними та юридичними особами і який 

процесуальними й спеціальними законами наділений правом самостійного 

звернення до суду [41, с. 18; 42; 43]. Чинним законодавством України 

передбачено, що суб’єкти владних повноважень мають право звертатися до 

суду на виконання власних повноважень. Для цього законодавець наділив їх 

адміністративно-процесуальною правоздатністю та дієздатністю для 

самостійного звернення до суду. Позиція Вищого адміністративного суду 

України щодо окресленої проблеми полягає в тому, що прокурор може 

звертатися до суду в інтересах держави, які, в свою чергу, можуть бути 

пов’язані з необхідністю захисту прав державних органів, а також 

підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм 

власності [44]. Разом з тим і в рішенні Конституційного Суду України від  8  

квітня 1999 року №3-рп/99 зазначено, що прокурори та їхні заступники 

подають до суду позови саме в  інтересах держави, а не в інтересах 

підприємств, установ й організацій незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності [45]. При цьому інтереси держави можуть збігатися повністю, 

частково або не збігатися зовсім з інтересами державних органів, державних 

підприємств та організацій чи з інтересами господарських товариств з 

часткою державної власності у статутному фонді. Тобто, якщо прокурор як 

суб’єкт владних повноважень звертається до адміністративного суду в 

інтересах держави, то він повинен обґрунтувати обставини, що вказують на 

існування реальної загрози інтересам держави, а також зазначити підстави, 

які унеможливлюють самостійне звернення суб’єкта владних повноважень 

до суду.  

Таким чином, з урахуванням таких обставин, як, з однієї сторони, 

поступове скорочення (оптимізація) штату державних органів та 

неможливість, а подекуди – недоцільність утримання штату юридичних 

підрозділів органу, а також неможливість у перспективі захищати інтереси 
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державного органу, їх представників, з урахуванням розширення функцій 

адвокатури (як процесуально визнаного в суді органу захисту інтересів 

фізичних та юридичних осіб); та з іншої – оновлення представницької 

функції прокуратури як органу, який представляє та захищає інтереси 

держави в системі національного судочинства, доцільним, на нашу думку є 

визначення можливості звернення суб’єкта владних повноважень до 

прокуратури з метою представництва та захисту його законних інтересів у 

суді. Для цього доцільно статтю 23 Закону «Про прокуратуру» доповнити 

нормою такого змісту: «Представництво в суді законних інтересів держави 

у разі порушення або загрози порушення інтересів держави може 

здійснюватися прокурором також на підставі звернення органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження щодо 

контролю за дотриманням законних інтересів держави». 

В той же час слід пам’ятати, що реформування органів прокуратури 

було зумовлено насамперед необхідністю обмеження її втручання в 

діяльність органів виконавчої влади, недопущення перешкоджанню 

діяльності й утиску інтересів приватних осіб та організацій, приведення 

основ організації діяльності прокуратури відповідно до принципу розподілу 

влади та до європейських стандартів, а тому необхідність захисту інтересів 

держави як підстави звернення до адміністративного суду не має 

підмінятись поняттям «захисту інтересів прокуратури» з огляду на минулі 

функції прокурорського нагляду. 

Таким чином, прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, 

попри те, що самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів 

держави, має обґрунтовувати необхідність їх захисту в суді, а суд, у свою 

чергу, має оцінити ступінь порушення інтересів держави, докази прокурора 

про неналежний захист законних інтересів держави з боку суб’єкта владних 
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повноважень, до компетенції якого віднесено відповідні повноваження, та 

визнати необхідність участі прокурора як представника держави в суді. 

Разом із тим навіть за наявності всіх елементів зазначеної підстави 

закон встановлює обмеження представництва прокуратурою інтересів 

держави. Так, не допускається здійснення прокурором представництва в 

суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у 

правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням 

референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, 

створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних 

партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне 

самоврядування, та інших громадських об’єднань.  

Також визначено інституційну підвідомчість прокуратури щодо 

представництва інтересів держави в особі окремих суб’єктів владних 

повноважень. Зокрема, представництво в суді інтересів держави в особі 

Кабінету Міністрів України та Національного банку України може 

здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури України або 

регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом 

Генерального прокурора України або його першого заступника чи 

заступника відповідно до компетенції. Слід зауважити, що зазначені 

обмеження були передбачені з урахуванням побажань експертів Ради 

Європи, які аналізували проект закону України «Про прокуратуру» на 

предмет відповідності європейським стандартам, проте все ще викликають 

критику з їх боку. Так, у п. 83 Коментарів Директорату з прав людини Ради 

Європи щодо Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. з 

приводу вказаної норми зазначається, що «це пом’якшує існування цього 

повноваження, але не робить його прийнятним. Звичайно, дозвіл на 

представництво Кабінету Міністрів України і Національного банку України 

на підставі письмового дозволу Генерального прокурора України або його 
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заступника здається кроком назад. Слід підтримати позицію також деяких 

вчених-практиків, які зазначають, що «ці органи повинні бути більш ніж 

компетентними, щоб приймати рішення з питань, пов’язаних з їх 

представництвом» [46, с. 145]. 

Застосування деяких положень законодавства щодо представництва 

прокурором інтересів держави в адміністративному суді є ускладненим на 

практиці, тому потребує уточнення або конкретизації. Розглянемо докладно 

такі положення.  

Так, на жаль, ст. 23 Закону «Про прокуратуру» не визначає приводи 

прокурорського представництва в суді. Як вважає М.В. Руденко, приводом 

для представництва прокурора в суді інтересів громадян та держави є саме 

звернення у прокуратуру фізичних осіб, тобто рішення самої особи про 

необхідність її захисту прокуратурою [47, с. 4]. До таких приводів 

М.В. Косюта відносить також особисте виявлення прокурором порушень 

законів [48, с. 24]. На думку О.С. Іщука та В.В. Лагоші, приводами для дій 

прокурора щодо здійснення представництва можуть бути: 1) звернення до 

прокуратури громадянина; 2) звернення до прокуратури державного органу; 

3) повідомлення в засобах масової інформації; 4) безпосереднє виявлення 

прокурором порушеного права громадянина або держави [49, с. 15; 50, с. 

527]. Вважаємо, що попри закріплення у вищезгаданому наказі 

Генпрокуратури № 6гн від 28 травня  2015 р., їх перелік має бути чітко 

визначений в Законі «Про прокуратуру», зокрема в ч. 2 ст. 23. 

І пункт 4 ст. 23, і пункт 2 ч. 2 ст. 60 КАСУ вказують на те, що 

прокурор, який звертається до адміністративного суду в інтересах держави, 

в позовній заяві (поданні) 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. Наступний пункт 3 ч. 2 ст. 60 КАСУ фактично дублює 
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пункт 2 цієї статті і зазначає, що прокурор, який звертається до 

адміністративного суду з метою представництва інтересів держави в 

адміністративному суді (незалежно від форми, в якій здійснюється 

представництво), повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення 

такого представництва, передбачених частинами 2 або 3 статті 23 Закону 

України «Про прокуратуру». В той же час жоден нормативний акт не вказує 

чітких підстав для здійснення такого представництва. Очевидним є лише 

той факт, що прокурор має в своєму поданні (заяві) визначити обставини, 

які, по-перше, вказують на порушення або загрози порушення інтересів 

держави; по-друге, вказують на те, що орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень не 

здійснює або неналежним чином здійснює захист інтересів держави, якщо 

це визначено межами його компетенції, або наведе обставини, які свідчать 

про відсутність органу публічної влади, який мав би захищати інтереси 

держави, які були порушені. 

Юридично обґрунтованою підставою представництва у суді інтересів 

держави є наявність порушень або загрози порушень економічних, 

політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій 

(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах 

між ними або з державою. 

Очевидним є лише те, що прокурор набуває статусу представника 

державного органу або позивача (від імені держави) в адміністративному 

суді виключно після підтвердження судом підстав для такого 

представництва. При цьому має бути дотримано умову, відповідно до якої 

прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про 

це відповідного суб’єкта владних повноважень, якщо такий, на думку 

прокурора, неналежним чином реалізує повноваження щодо захисту 

інтересів держави. Таке повідомлення не потребує підтвердження з боку 
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органів публічної адміністрації про згоду на представництво, а лише 

свідчить про набуття прокурором визначених законом повноважень 

представника після набуття за рішенням суду статусу представника.  

Для нормативного урегулювання підстав та процедур представництва 

прокуратурою інтересів держави доцільно в спеціальній нормі, яка 

регламентує порядок представництва прокуратури в адміністративному 

суді, а зокрема в ч. 2 ст. 60 КАСУ, закріпити норму такого змісту: 

«Прокурор набуває статусу представника державного органу або позивача 

(від імені держави) в адміністративному суді виключно після 

підтвердження судом підстав для такого представництва, за наявності 

таких умов: обґрунтованості обставин, які вказують на порушення або 

загрози порушення інтересів держави, неспроможність органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних 

повноважень неналежним чином реалізовувати визначені законом 

повноваження щодо захисту інтересів держави чи його відсутність, а 

також після повідомлення даного органу про обставини та підстави 

звернення до суду». 

Таким чином, з моменту ухвалення судом рішення про необхідність 

залучення прокурора як представника інтересів держави прокурор стає 

повноцінним учасником судового процесу і може реалізовувати свої права, 

визначені законом, зокрема: витребувати за письмовим запитом, 

ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і матеріалів 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових 

частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, що 

знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом; отримувати 

від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ та організацій усні або письмові пояснення та ін.  
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У підсумку слід зазначити, що на підставі аналізу сучасного правового 

забезпечення та поточної, до певної міри систематизованої, судової 

практики щодо розгляду звернень прокуратури з позовами до 

адміністративного суду з метою захисту законних інтересів держави нами 

було запропоновано авторську позицію щодо виокремлення найбільш 

складних ситуацій реалізації процесуального законодавства та 

запропоновано окремі напрями його удосконалення. Втім, для забезпечення 

єдності судової практики при розгляді адміністративними судами справ за 

участю прокурора та органів прокуратури в адміністративному судочинстві 

вважаємо необхідним прийняття Пленумом ВАСУ постанови, яка б 

охоплювала проблемні питання, що виникають під час розгляду спорів за 

участі прокурорів чи органів прокуратури, особливо ті, які виникають при 

розгляді справ за участю прокурорів, спірні відносини по яким виникли 

після прийняття та набуття чинності Закону України «Про прокуратуру» 

[51, с. 56; 52, с. 40]. 

 

 

2.3. Реалізація представницької функції прокуратури при 

перегляді судових рішень в адміністративних справах 

 

Юридичний аналіз правових підстав представництва прокуратурою 

інтересів громадян та держави в адміністративному суді дає можливість 

стверджувати, що порядок участі прокурора як законного представника на 

стадії перегляду судових рішень в адміністративних справах урегульовано 

частково ст. 23, 24 Закону [2], ст. 60 та Розділом 4 КАСУ [1], а також 

Наказом Генерального прокурора № 6 гн від 28 травня 2015 року «Про 

організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів 

громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових 
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рішень» [13], який змінив аналогічний за назвою Наказ від 28 листопада 

2012 року № 6 гн [53]. 

Підстави для реалізації представницької функції прокурора в 

адміністративному судочинстві визначені у ст. 60 КАСУ, в якій 

зазначається, що прокурор з метою представництва інтересів громадянина 

або держави в адміністративному суді, діючи в межах повноважень, 

визначених законом, звертається до суду з адміністративним позовом 

(поданням), бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може 

вступити за своєю ініціативою у справу, провадження в якій відкрито за 

адміністративним 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 для представництва інтересів громадянина 

або держави [1]. 

Слід зауважити, що КАСУ по суті визнає прокурорське 

представництво як будь-яке інше представництво інтересів сторони в 

судовому процесі і не наділяє прокурора якимись особливими 

повноваженням, зазначає у ст. 60 його лише як особливий вид 

представництва та надає прокурору в межах повноважень, визначених 

законом, право подання апеляційної, касаційної скаргу, заяви про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України, про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами для представництва інтересів 

громадянина або держави. В розділі 4 КАСУ, який регламентує підстави та 

процедуру перегляду судових рішень, у ст. 184 не виокремлено право 

прокурора на апеляційне оскарження, а надано таке право сторонам та 

іншим особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали 

участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси 

чи обов'язки. Тобто можна дійти висновку, що на цій стадії судового 
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процесу прокурор виступає по суті як представник (законний представник) 

сторони процесу. 

Більш широко визначено повноваження прокурора на цій стадії 

судового процесу в ст. 24 Закону «Про прокуратуру», де зазначено, що 

право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в 

адміністративній справі надається прокурору, який брав участь у судовому 

розгляді, а також незалежно від участі в розгляді справи прокурору вищого 

рівня: Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, 

керівникам регіональних та місцевих прокуратур, першим заступникам та 

заступникам керівників регіональних прокуратур. А право подання заяви 

про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України в адміністративній 

справі надається Генеральному прокурору, його першому заступнику та 

заступникам, керівникам регіональних прокуратур. До того ж, змінити, 

доповнити, відкликати, відмовитися від апеляційної, касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, 

заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України має право 

прокурор, який її подав, або прокурор вищого рівня. 

Тобто у законі чітко визначено коло прокурорів, які мають 

повноваження на внесення апеляційної чи касаційної скарги на судові 

рішення в адміністративних справах. Слід погодитись із позицією 

А.В. Лапкіна, який виділяє дві категорії суб’єктів, що мають право 

апеляційного, касаційного оскарження судового рішення в господарській, 

цивільній адміністративній справі. Перша категорія – це прокурор, який 

брав участь у судовому розгляді та користується даним правом як сторона 

процесу і здатний найбільш своєчасно і повно встановити наявність підстав 

для оскарження судового рішення. Друга – прокурор вищого рівня: якщо в 

судовому розгляді брали участь прокурори місцевої прокуратури – 
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керівники місцевих прокуратур; стосовно прокурорів місцевих прокуратур 

та їх керівників, прокурорів регіональних прокуратур – перші заступники та 

заступники керівників регіональних прокуратур, керівники регіональних 

прокуратур; стосовно всіх вказаних суб’єктів, а також прокурорів 

Генеральної прокуратури України – перший заступник та заступники ГПУ, 

Генеральний прокурор України тощо. При цьому прокурори вищого рівня 

можуть реалізувати це право незалежно від своєї попередньої участі у 

розгляді справи як у тих випадках, коли прокурор нижчого рівня раніше 

брав участь у розгляді справи, так і в тих випадках, коли вона була 

порушена за позовами (заявами, поданнями) інших осіб [54, с. 217]. 

Частково порядок участі прокурора як законного представника на 

стадії перегляду судових рішень в адміністративних справах урегульований 

вищезгаданим Наказом, який фактично не регламентує процедуру перегляду 

адміністративної справи за участю прокурора, що і не мав би робити, а 

визначає ієрархічний розподіл повноважень прокурорів різних рівнім щодо 

подання ними апеляційних, касаційних скарг та заяв про перегляд за 

нововиявленими обставинами відповідно інституційної підвідомчості 

адміністративних судів. 

Відповідно до п. 8.5 Наказу касаційні скарги слід вносити керівникам 

прокуратур обласного рівня, працівники яких брали участь у розгляді справ 

в апеляційній інстанції або які виявили незаконні судові рішення, 

постановлені без участі прокурора. У разі незгоди з висновком про 

відсутність підстав для касаційного оскарження касаційну скаргу має право 

вносити керівник прокуратури обласного рівня, яким було пред’явлено 

позов, незалежно від участі у розгляді справи судом апеляційної інстанції. 

Отже, якщо справу розглянуто апеляційним судом по суті (наприклад, 

відмовлено в задоволенні апеляційної скарги прокурора або ж апеляційна 

скарга відповідача задоволена та скасовано рішення суду першої інстанції), 
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право на касаційне оскарження має лише прокуратура області. З огляду на 

викладене та беручи до уваги, що процесуальними законами встановлено 

досить стислі строки на касаційне оскарження судових рішень, на практиці 

міськрайпрокурорам слід не пізніше як за 5 днів до закінчення 

процесуального строку на оскарження надавати до прокуратури області 

мотивовані клопотання про внесення касаційної скарги (подання), до яких 

додавати належним чином завірені копії рішень першої та апеляційної 

інстанції. 

Як вірно зазначає Є.Ю. Сибінцева, така організація роботи не 

базується повною мірою на вимогах процесуального законодавства та в 

багатьох випадках не виправдовує себе. По-перше, прокурор, який подає 

адміністративний позов (або вступив у розгляд справи), обізнаний у 

матеріалах справи, зокрема щодо доказів, пояснень сторін та інших 

учасників процесу. По-друге, саме він підписує позов, апеляційну скаргу, 

має відповідну позицію щодо позовних вимог. І тому саме він має право 

щодо подальшого оскарження рішення суду. Врешті, позиція прокуратури 

області та районної прокуратури може не збігатись. Проте це, як вважає 

дослідниця, не повинно відбиватись на захисті прав громадян та інтересів 

держави [55]. У зв’язку з цим ми підтримуємо її позицію з приводу того, що 

доцільно було б закріпити право прокурора районного рівня самостійно 

подавати касаційні скарги, з одночасним спрямуванням відповідного 

повідомлення та матеріалів до прокуратури області.  

На відміну від стадії апеляційного та касаційного оскарження, коло 

прокурорів, які мають право на внесення заяви про перегляд судових рішень 

за нововиявленими обставинами в цивільних, адміністративних, 

господарських справах, значно обмежено. Таким правом наділені лише 

Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, а 

також керівники регіональних прокуратур. Цілком слушно В.О. Казак 
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звертає увагу на те, що нормативно не урегульовано ієрархічну 

прокурорську юрисдикцію щодо звернення до Верховного Суду України із 

заявами про перегляд незаконних судових рішень у цивільних, 

господарських та адміністративних справах. КАСУ також не містить 

вказівки на те, прокурор якого рівня вправі здійснювати такі процесуальні 

дії. Він пропонує наділити правом звернення до Верховного Суду України із 

заявами про перегляд судових рішень Генерального прокурора України, 

його першого заступника та заступників [56, с. 135]. 

В цілому слід констатувати, що жоден нормативний акт, крім КАСУ, 

не регламентує процедуру участі прокурора як законного представника 

інтересів громадян та держави на стадії перегляду судових рішень в 

адміністративних справах, а тому алгоритм його дій на судовому процесі 

має будуватись з урахуванням правозастосовної практики та знаходити своє 

втілення у формі принаймні методичних рекомендацій, вироблених 

Генеральною прокуратурою, а краще – мати вищий рівень юридичної 

регламентації, а саме в узагальненнях «Про судову практику участі  

прокурора як законного представника інтересів громадян та держави в 

адміністративних справах», вироблених та закріплених Пленумом ВАСУ. 

В той же час, на виконання завдань дослідження та з урахуванням 

потреб правозастосовної практики доцільно нижче проаналізувати порядок 

участі прокурора як законного представника на стадії перегляду судових 

рішень в адміністративних справах, з’ясувати вади його здійснення та 

визначити окремі напрями його удосконалення. 

На виконання представницької функції в суді прокурор наділяється 

правом подання апеляційної чи касаційної скарги на судові рішення, заяви 

про їх перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяви про 

перегляд ВСУ судового рішення (ч. 2 ст. 60 КАС, частини 3, 4, 6 ст. 24 

Закону України «Про прокуратуру»). 
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Чинне процесуальне законодавство не передбачає суттєвих 

відмінностей у процедурі реалізації цього права. Особливістю є наділення 

прокурора правом здійснення функції представництва інтересів 

громадянина або держави (шляхом подання апеляційної, касаційної скарги 

тощо) на будь-якій стадії судочинства незалежно від участі в розгляді 

справи в суді першої інстанції. Таке право передбачено ч. 2 ст. 60 КАС, в 

якій зазначено, що 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.  

Щодо юридичної науки, то серед учених немає єдиної думки з 

приводу наділення посадових осіб органів прокуратури правом оскарження 

судових рішень незалежно від участі у розгляді справи в суді першої 

інстанції. Зокрема, одні правники положення закону, які закріплюють таке 

право, підтримують, вбачаючи у цьому прояв реалізації прокурором 

конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави 

в суді [57, с. 123; 58, с. 12, 14]. Інші – навпаки –  правильність цих положень 

піддають критиці, вважаючи, що вони містять елементи наглядової функції 

прокуратури за судовою діяльністю, що не відповідає п. 2 ст. 121 

Конституції України, яка покладає на цей державний орган у 

адміністративному судочинстві лише функцію представництва інтересів 

громадянина або держави. Тому, на думку останніх, право на оскарження 

судових актів повинні мати лише ті посадові особи органів прокуратури, які 

безпосередньо брали участь у розгляді справи [59, с. 322]. Як наголошує К. 
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В. Гусаров, це повністю кореспондується із диспозитивними засадами 

судочинства, оскільки воля прокурора на оскарження судового акта може не 

збігатися з волею на дану процесуальну дію матеріально та процесуально 

заінтересованих осіб [60, с. 139, 285]. 

Особливого значення досліджувана проблема набуває у зв’язку із 

членством України у РЄ та застосуванням Європейської конвенції й 

протоколів до неї, а також необхідністю урахування позицій органів РЄ з 

цього питання. Так, Венеціанська комісія у своєму експертному висновку 

CDL-AD(2005)014 щодо Федерального закону РФ «О прокуратуре 

Российской Федерации» від 13 червня 2005 р. виділила ряд загальних 

принципів функціонування органів прокуратури поза межами кримінальної 

сфери судочинства [61]. Зокрема, у посиланні до п. 12 (див. п. 5) цього 

Висновку зазначається, що прокурори можуть наділятися правом 

ініціювання та вступу в поточні судові процедури або використовувати різні 

засоби правового захисту для забезпечення законності (принцип 

законності). Аналогічна позиція висловлена й у п. 5 додатку № 1 Звіту, 

підготовленого науковим експертом Андрашем Варгою (Угорщина) для 

Консультаційної ради європейських прокурорів (далі – КРЄП) CCPE-Bu 

(2008)4rev від 5 травня 2008 р. [62] (цей орган створений Комітетом 

міністрів РЄ для підготовки висновків з питань діяльності прокуратур 

держав ЄС). 

Слід звернути увагу й на положення Висновку № 3, прийнятого КРЄП 

на своєму 3-му пленарному засіданні «Про роль прокуратури поза 

кримінально-правової сфери» (Страсбург, 15-17 жовтня 2008 р.), в якому 

зазначається, що у тих країнах, де на прокуратуру покладається не лише 

функція кримінального переслідування, а й участь у цивільному, 

адміністративному процесах тощо, її посадові особи, з метою ініціювання 

розгляду справи в суді, наділені правом на апеляційне оскарження (п. 23). 
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Між тим, як зазначається в документі, неналежною є практика, пов’язана із 

втручанням прокуратури в судовий розгляд за відсутності розумного 

інтересу (державного, публічного або основаного на захисті права), що 

порушує принцип рівності сторін (п. 27) [63]. У загальних рисах подібна 

теза була висловлена й Венеціанською комісією, яка у вищезгаданому 

висновку CDL-AD(2005)014 від 13 червня 2005 р. позитивно оцінила 

реформування системи прокуратури РФ, зокрема обмеження можливості 

вступу прокурора в судові справи від імені громадян, окрім тих випадків, 

коли останні не можуть діяти самостійно, чи у разі, коли правопорушенням 

зачіпаються інтереси великої кількості громадян (п. 74) [64]. 

Досліджуючи проблему наділення прокурора правом оскарження 

судових рішень незалежно від його участі у справі в суді першої інстанції, 

показовою також є позиція ЄСПЛ у справі «Менчинська проти Російської 

Федерації». У цій справі заявниця посилалася на порушення права на 

справедливий судовий розгляд, що проголошується у п. 1 ст. 6 Конвенції, у 

зв’язку зі вступом прокурора у справу під час апеляційного розгляду на 

стороні державного органу – Норильського центру зайнятості. Виходячи зі 

своєї прецедентної практики відносно ролі прокурора поза межами 

кримінальної сфери правосуддя, ЄСПЛ зазначив, що втручання прокуратури 

в цю справу, безумовно, послабило позицію заявника (Менчинської) (§ 33). І 

хоча прокурор м. Норильська за національним законодавством мав 

юридичні підстави вступати в процес, ця справа не містила жодних 

обставин, що виправдовували би його втручання (§ 37). З огляду на 

зазначене Суд дійшов висновку, що мало місце порушення п. 1 ст. 6 

Конвенції, зокрема принципу рівності сторін (§ 39-40) [65]. 

Системний аналіз актів Венеціанської комісії та КРЄП, практики 

ЄСПЛ дає підстави стверджувати, що вказані інституції РЄ в цілому 

допускають можливість наділення посадових осіб органів прокуратури 



122 

правом втручання в судові процедури на стадії перегляду судових рішень. 

При цьому застосування прокурором вказаних повноважень є виправданим 

у разі необхідності забезпечення «справедливого балансу» між сторонами 

(принципу рівності сторін), за яким кожній стороні гарантується право 

представляти свою позицію у справі на таких умовах, які б не ставили її у 

менш сприятливе становище порівняно з опонентом, або якщо 

правопорушення зачіпає інтереси великої кількості громадян. 

Запропонований підхід, на нашу думку, є базовим при вирішенні питання 

щодо наділення прокурора правом оскарження судових рішень незалежно 

від участі у розгляді справи в суді першої інстанції. 

Реалізація прокурором права на оскарження судових рішень пов’язана 

з дотриманням процесуальних строків, встановлених законом. У цьому 

зв’язку дискусійним залишається питання про можливість оскарження 

судових рішень тими прокурорами, які не брали участі у судових засіданнях 

й пропустили процесуальний строк на здійснення такого права. За загальним 

правилом, скарга, подана після закінчення строків, визначених КАСУ, 

залишається без руху, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про 

поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані 

судом неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту 

отримання ухвали про залишення заяви без руху особа має право звернутися 

до суду із заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для 

поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк 

або вказані нею підстави для поновлення строку оскарження будуть визнані 

неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного 

(касаційного) провадження (статті 189, 214 КАСУ). Зауважимо, що в 

порядку адміністративного процесу пропуск особою строків апеляційного 

(касаційного) оскарження тягне за собою повернення скарги, якщо суд за 

заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку. 
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Вказані процесуальні норми містять і спеціальні положення, що 

встановлюються законом для прокурорів, які реалізують конституційну 

функцію представництва. Зокрема, у разі якщо останні пропустили строк 

внесення апеляційної (касаційної) скарги, який перевищує один рік з 

моменту оголошення оскаржуваного рішення, суд в адміністративному 

процесі зобов’язаний відмовити прокурору у відкритті апеляційного 

(касаційного) провадження. При цьому відповідні процесуальні дії 

вчиняються судом незалежно від поважності причини пропуску прокурором 

строку на оскарження. Звертаючись до суду апеляційної (касаційної) 

інстанції з таким клопотанням, посадові особи органів прокуратури 

посилаються переважно на те, що про ухвалення неправосудного (як вони 

вбачають) рішення їм стало відомо лише під час перевірок, які здебільшого 

проводяться набагато пізніше дати ухвалення цих рішень (коли загальні 

строки на їх оскарження вже сплили). У зв’язку з цим виникає запитання: чи 

може вказана підстава вважатися поважною причиною пропуску 

встановленого законом процесуального строку? Судова практика дає на 

нього неоднозначну відповідь. 

Наприклад, ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 7 

лютого 2011 р. відмовлено прокурору Дніпропетровського району 

Дніпропетровської області у задоволенні клопотання про поновлення строку 

на апеляційне оскарження рішення Дніпропетровського районного суду 

Дніпропетровської області від 3 квітня 2008 р., апеляційну скаргу залишено 

без розгляду. Не погоджуючись із вищевказаною ухвалою, прокурор звернувся 

до касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій посилався на те, що з 

матеріалами адміністративної справи прокуратура Дніпропетровського району 

Дніпропетровської області була ознайомлена лише у грудні 2010 р., і ним 

невідкладно було внесено апеляційну скаргу. Вбачаючи посилання прокурора 

обґрунтованими, а причини пропуску строку на апеляційне оскарження 
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поважними, колегія суддів судової палати ВАСУ оскаржувану ухвалу 

скасувала, направивши справу до суду апеляційної інстанції для вирішення 

питання щодо прийняття апеляційної скарги (Ухвала ВАСУ у справі № 

к/9991/74328/11-с від 21 лютого 2013 р). [66]. Отже, посилання посадових осіб 

органів прокуратури, які не брали участі у судових засіданнях, на той факт, що 

про ухвалення рішення їм стало відомо лише під час проведення перевірок, в 

практиці ВАСУ може розглядатися як поважна причина для поновлення 

строку на його оскарження. 

Роз’яснення з цього приводу даються в узагальненнях судової 

практики, які здійснює ВАСУ, зазначаючи, що разом з тим у судовій 

практиці виникають питання застосування деяких положень КАС України, 

які, зокрема, регламентують право на апеляційне оскарження при поданні 

апеляційної скарги органами прокуратури в інтересах держави. Так, у 

постанові ВСУ від 02.03.2010 зазначено, що  за змістом статей 56-61 КАС 

України прокурор в адміністративному судочинстві здійснює законне 

представництво, особливість якого полягає у тому, що законний 

представник самостійно (без доручення), на підставі закону здійснює 

процесуальні права та обов'язки сторони чи третьої особи, яку він 

представляє, діючи в її інтересах. Однак зазначена відмінність не впливає на 

загальні правила представництва. Перегляд судового рішення за скаргою 

самої сторони виключає можливість його повторного перегляду за скаргою 

її представника (законного представника). Прокуратура, здійснюючи свої 

повноваження в адміністративному судочинстві, має дотримуватись вимог 

процесуального закону, у тому числі процесуальних строків. Також у 

постанові ВСУ від 06.03.2012 № 21-1193во10, оцінюючи обставини, що 

перешкоджали здійсненню процесуального права на апеляційне оскарження, 

на які прокуратура посилається як на поважні, суд врахував, що сторони 

отримали копію судового рішення, а тому вважається, що їхні представники 
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теж були повідомлені про це рішення [67].  

В той же час реалізація заінтересованими особами права на 

оскарження судових рішень має відповідати європейським стандартам 

верховенства права, праву кожного на справедливий судовий розгляд. 

Виключно посилання прокурорів на те, що про ухвалення неправосудного 

(на їх погляд) рішення їм стало відомо лише після набрання ним законної 

сили, не можна віднести до незалежних (вагомих) і непереборних обставин, 

на які вказує ЄСПЛ. А отже, їх не слід вважати поважною причиною для 

поновлення строку на оскарження, навіть якщо відповідне клопотання 

надійшло у строк, що не перевищує один рік з моменту оголошення 

оскаржуваного судового рішення. За іншої точки зору, наділення прокурорів 

правом оспорювати остаточні акти суду порушує принципи правової 

визначеності та res judicata й за своїми ознаками нагадує інститут 

прокурорського нагляду за судовою діяльністю (протесту), котрий, як 

відомо, скасований. З цього приводу ЄСПЛ у справі “Совтрансавто-Холдінг 

проти України” від 25 липня 2002 р. зазначив: судова система, в якій є 

процедура внесення протесту, а відтак можливості неодноразового 

скасування остаточного рішення, не відповідає принципу правової 

визначеності, який становить один з основних елементів верховенства права 

у сенсі ст. 6 Конвенції (§ 77) [68]. 

В силу загальновизнаних принципів міжнародного права, які 

визначають остаточність судового рішення, вважаємо, що у разі здійснення 

прокуратурою конституційної функції представництва інтересів 

громадянина або держави в суді поважними причинами пропуску строку на 

оскарження можуть виступати лише об’єктивно непоборні обставини, що 

стали перешкодою у реалізації права на оскарження не для прокурора, а 

саме для особи, в чиїх інтересах він виступає в суді, і лише у випадках, 

визначених законом. Такими можуть бути, наприклад, випадки, коли 
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законний представник громадянина, визнаного недієздатним, не здійснює 

захист інтересів останнього та не звертається до суду зі скаргою, внаслідок 

чого порушуються права відповідного громадянина; невиконання органами 

державної влади, місцевого самоврядування покладених на них обов’язків 

по захисту в суді інтересів держави чи громадянина тощо. Якщо ж таких 

об’єктивних (непереборних) підстав немає, то, на наше переконання, право 

прокурора на оскарження судових рішень повинно бути обмежено 

загальними строками, встановленими процесуальним законодавством для 

порушення заінтересованими особами апеляційного чи касаційного 

провадження. 

Право прокуратури на перегляд судових рішень в адміністративному 

суді підлягає реалізації в передбаченій законом юрисдикційній формі (через 

правові інструменти, які в юридичній літературі називають засобами 

захисту) [69, с. 23]. У порядку апеляційного чи касаційного провадження – 

це скарга (ст. 187 й 213 КАС); при перегляді судових рішень ВСУ або у 

зв’язку з нововиявленими обставинами – це заява (ст. 239 й 248 КАС,). 

Системний аналіз процесуальних норм, які встановлюють вимоги до форми 

і змісту відповідних засобів захисту, дозволяє дійти висновку, що вони 

мають загальний характер (встановлюються для усіх осіб, наділених правом 

на оскарження (перегляд) актів суду) й будь-яких додаткових вимог до 

скарги або заяви, пред’явлених посадовими особами органів прокуратури, 

не передбачають. 

Слід зазначити, що ч. 2 ст. 60 КАСУ покладає на прокурора, який 

звернувся до суду на захист інтересів інших осіб, обов’язок надавати суду 

докази на підтвердження неможливості громадянина самостійно 

здійснювати представництво своїх інтересів. При цьому, виходячи зі змісту 

вказаних статей, випливає, що подібні вимоги (з надання доказів) 

підлягають дотриманню в усіх формах реалізації прокуратурою функції 
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представництва, зокрема і на стадіях, на яких здійснюється перегляд 

судових рішень. Таким чином, у процесуальному законодавстві склалася 

парадоксальна ситуація. З одного боку, КАСУ вимагає від прокурора 

надання доказів на підтвердження обставин правомірності здійснення 

функції представництва інтересів громадянина; з іншого – у спеціальних 

нормах, які формулюють вимоги до змісту скарги (заяви), не встановлюють 

для прокурорів при оскарженні судових актів обов’язку посилатися на 

підстави своєї участі у розгляді справи.  

Про необхідність доповнення законодавства положеннями, що 

зобов’язували б посадових осіб органів прокуратури, які вступили у справу 

шляхом оскарження судових рішень, вказувати на підстави представництва 

у суді інтересів громадянина або держав, неодноразово наголошувалося як 

теоретиками, так і практиками. Зокрема, В. Кравчук зазначає, що «при 

реалізації права на апеляційне, касаційне оскарження судового рішення або 

на перегляд його за нововиявленими або винятковими обставинами 

прокурор повинен пояснити, у чому по даній справі полягає порушення прав 

громадянина чи інтересів держави» [70, с. 37].  Подібною є точка зору О. В. 

Рожнова, який наголошує, що право на звернення до суду зі скаргою 

повинно надаватися прокурору не як посадовій особі органу, що сприяє 

дотриманню законності, а виключно як суб’єкту процесуального права, 

таким чином можливість оскарження прокурором судового рішення у 

справах, де він брав участь, не залежить від наявності підстав звернення до 

суду. Отже, якщо прокурор не брав участі в розгляді справи в суді першої 

інстанції, то право оскарження судового рішення залежить від наявності 

підстав, передбачених у Законі України «Про прокуратуру», які він повинен 

вказати в апеляційній скарзі [71, с. 322]. Слід підтримати позицію даних 

авторів, адже прокурор як новий учасник провадження має навести 

аргументи та підстави участі в ній незалежно від стадії розгляду справи. 
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Отже, вважаємо, що процесуальне законодавство слід доповнити 

нормою, яка зобов’язувала б прокурора при реалізації права на перегляд 

(оскарження) судового рішення незалежно від форми його участі у справі 

обґрунтовувати необхідність представництва в суді інтересів громадянина 

або держави. У такому разі логічними стають положення згаданої ч. 3 ст. 60 

КАС, які вимагають від прокурора обґрунтувати наявність підстав на 

здійснення конституційної функції представництва. 

Виходячи з наведеного, вважаємо, що звернення прокурора зі скаргою 

в порядку апеляційного чи касаційного провадження, чи заявою при 

перегляді судових рішень ВСУ або у зв’язку з нововиявленими обставинами 

в межах провадження в адміністративній справі повинно містити в собі 

виклад обставин, які зумовлюють необхідність представництва інтересів 

громадянина або держави в суді, а також докази на їх підтвердження. У 

зв’язку з цим у текст норм КАСУ, які визначають вимоги до форми і змісту 

скарг чи заяв на стадіях процесу, де здійснюється перегляд судових рішень, 

пропонуємо внести зміни, а саме: 1) статтю 187 КАСУ доповнити частиною 

такого змісту: «У разі пред’явлення апеляційної скарги прокурор, який 

здійснює у суді представництво інтересів громадянина або держави, 

повинен зазначити підстави такого звернення, а також надати докази, що 

підтверджують ці підстави»; 2) статтю 213 КАСУ доповнити частиною 

такого змісту: «У разі пред’явлення касаційної скарги прокурор, який 

здійснює у суді представництво інтересів громадянина або держави, 

повинен зазначити підстави такого звернення, а також надати докази, що 

підтверджують ці підстави»; 3) статті 239 й 248 КАСУ доповнити 

частиною такого змісту: «У разі пред’явлення заяви прокурор, який здійснює 

в суді представництво інтересів громадянина або держави, повинен 

зазначити підстави такого звернення, а також надати докази, що 

підтверджують ці підстави» [72, с. 41].  
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2.4. Особливості реалізації представницької функції прокуратури 

при виконанні судових рішень в адміністративних справах 

 

Здійснення прокурором функції представництва інтересів 

громадянина або держави можливо не лише в суді першої інстанції чи 

перегляді судових рішень, а й під час виконавчого провадження. 

Про результати участі прокурора як представника інтересів громадян 

та держави у виконавчому провадженні вказують дані офіційної статистики. 

Так, за офіційними статистичними даними прокуратури, у 2012 р. за 

результатами розгляду адміністративних позовів органів прокуратури 

всього стягнуто 614 625 тис. грн, з яких реально сплачено 327 262 тис. грн, 

або 53,3%. Протягом 2013 р. задоволено адміністративних позовів на 

загальну суму 874 652 тис. грн, проте реально стягнуто 472 189 тис. грн, або 

54%. У 2014 р. за такими позовами прокурора судами стягнуто 753 711 тис. 

грн, з яких реально сплачено 422 284 тис. грн, що становить лише 56%, а в 

2015 р. реальне виконання становило лише 48% [73]. Все це вказує на 

необхідність посилення представницької функції прокурора у виконавчому 

провадженні у справах адміністративної юрисдикції. 

Як вірно зазначає Є.Ю. Сибірцева, «під представницькою діяльністю 

прокурора із захисту інтересів громадян та держави в адміністративному 

судочинстві слід розуміти інститут адміністративно-процесуального права, 

що конкретизує порядок здійснення функції прокурорського 

представництва, виконуваної прокурором у межах його повноважень (як 

представника державної інституції, призначенням якої є забезпечення 

законності), в інтересах конкретно визначеної особи (у випадку захисту прав 

громадянина) або неперсоніфікованих інтересів невизначеного кола осіб 

(щодо інтересів держави) і спрямованої на сприяння досягненню цілей 
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захисту права та його реалізації, здійснюється лише у випадках, 

передбачених законом, незалежно від наявності чи відсутності ініціативи 

прокурора щодо вступу у справу та інших чинників (які включають його 

матеріальну чи особисту зацікавленість у результатах розгляду справи)» 

[74, с. 32]. З наведеного поняття цілком логічно випливає, що 

представництво прокурором інтересів громадян і держави в 

адміністративному судочинстві є його обов’язком, покладеним на нього 

державою.  

В юридичній літературі діяльність прокурора у виконавчому 

провадженні досліджувалась в публікаціях таких вчених, як: 

М.М. Говоруха, Т.О. Дунас, П.М. Каркач, М.В. Касюта, М.В. Руденко, 

В.Й. Сапунков, В.І. Солодкий, С.Я. Фурса, М.Й. Штефан та ін. Так, 

М.М. Говоруха дослідив організаційно-правові аспекти діяльності 

прокурора у виконавчому провадженні та дійшов висновку, що ця діяльність 

не має належного нормативного вираження і здійснюється в більшості на 

основі напрацьованої методологічної практики діяльності прокуратури [75, 

с. 15]. 

Між тим небезспірними залишаються питання щодо форм участі, 

повноважень, змісту діяльності прокурора у виконавчому провадженні, 

порядку оскарження прокурором рішень, дій або бездіяльності посадових 

осіб державної виконавчої служби тощо. Це пов’язано, перш за все, з 

визначенням сутності виконавчого провадження, його зв’язком зі стадіями 

судового процесу, а також з правосуддям у цілому. 

Серед науковців немає єдиної думки стосовно природи виконавчого 

провадження. Так, одні з них вважають виконання судових рішень 

завершальною стадією різного виду судових процесу (цивільного, 

господарського, адміністративного) [76, с. 171]; з точки зору інших, воно є 

самостійним видом провадження [77, с. 3] або навіть самостійною галуззю 
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права [78, с. 14]; деякі відносять його до одного з видів адміністративного 

провадження, яке входить до адміністративного процесу [79, с. 33; 

80, с. 243]. 

У це питання певну ясність внесла практика ЄСПЛ. Так, у справі 

«Ромашов проти України» (заява № 67534/01) заявник скаржився на тривале 

(протягом 5 років, 5 місяців і 15 днів) невиконання рішення комісії з 

трудових спорів від 16 червня 1998 р., а також стверджував, що за рішенням 

Лисичанського міського суду від 23 січня 2002 р. йому не було надано 

компенсації за зменшення вартості присудженої йому суми. 

У своєму рішенні Страсбурзький суд встановив, що мало місце 

порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, оскільки держава не вжила необхідних 

заходів щодо виконання рішення комісії з трудових спорів і рішення 

Лисичанського міського суду щодо виплати заявникові компенсації. Суд 

наголосив, що п. 1 ст. 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення до 

суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та 

обов’язків, а отже, ця стаття проголошує право на суд, одним з аспектів 

якого є право на доступ до нього, тобто право подати до суду позов із 

цивільно-правових питань. Однак це право, як говориться в рішенні, було б 

ілюзорним, якби правова система договірної держави допускала, щоб 

остаточне судове рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на 

шкоду одній зі сторін. Важко собі навіть уявити, зазначає Суд, щоб ст. 6 

детально описувала процесуальні гарантії, що надаються сторонам у спорі, а 

саме справедливий, публічний і швидкий розгляд, і водночас не передбачала 

виконання судових рішень. Якщо вбачати у ній тільки проголошення 

доступу до судового органу та права на судове провадження, то це могло б 

породжувати ситуації, які суперечать принципу верховенства права, який 

договірні держави зобов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, 

ст. 6 передбачає виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, і має 
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розцінюватися як складова частина суду [81]. 

У цьому зв’язку В. В. Комаров і В. В. Баранкова слушно зауважують, 

що прецедентна практика ЄСПЛ, юрисдикцію якого щодо тлумачення й 

застосування Конвенції та протоколів до неї визнано Україною як 

учасницею останньої, вказує на те, що в поняття «розумний строк розгляду 

справи» вводиться період від надходження до суду заяви до закінчення 

виконання рішення суду. Згідно з п. 1 ст. 6 Конвенції провадження з 

виконання судових рішень є самостійною й невід’ємною частиною судового 

розгляду, стадією процесу правосуддя, про що йдеться в численних 

рішеннях Суду [82, с. 172]. 

Із сказаного можна дійти висновку, що виконавче провадження є 

складовою судового процесу, оскільки предмет діяльності державної 

виконавчої служби складає примусове виконання судових рішень, і є 

продовженням процесу реалізації захисту прав, свобод та інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Саме на підставі 

зазначеного Законом № 3541-IV від 15 березня 2006 р. [83] ст. 1 Закону 

України «Про виконавче провадження» була доповнена вказівкою, що 

виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження. 

Таким чином, реалізація прокурором функції представництва інтересів 

громадянина або держави на всіх стадіях судового процесу, у тому числі і 

при виконанні судових рішень, повинна здійснюватись у визначеному 

законом порядку. 

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» 

прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку здійснення 

представництва інтересів громадянина або держави в суді та відкриття 

виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за його 

заявою [84]. Подібні положення містить і п. 2 ст. 19 Закону, який закріплює, 

що державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі 
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виконавчого документа за заявою прокурора у випадках представництва 

інтересів громадянина або держави в суді. Поряд з правом ініціювання 

виконавчого провадження прокурор, відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 7 Закону, 

уповноважений вступити у виконавче провадження, відкрите не за його 

заявою, за умови, що він здійснював представництво інтересів громадянина 

або держави в суді у відповідній справі. Зі змісту наведених норм Закону 

України “Про виконавче провадження” випливає, що участь прокурора під 

час виконання судових рішень, постановлених в порядку адміністративного 

процесу, може відбуватися у двох формах: 1) ініціювання виконавчого 

провадження (звернення із заявою до державного виконавця); 2) вступу у 

виконавче провадження, відкрите з ініціативи іншої особи. Причому 

набуттю ним статусу учасника виконавчого провадження у будь-якій з 

наведених процесуальних форм, має передувати виконання прокурором 

функції представництва інтересів громадянина або держави у цій же справі 

в суді. Подібні положення містить і п. 6 ч. 6 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру», у якому зазначено, що прокурор має право брати участь у 

виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій він 

здійснював представництво інтересів громадянина або держави в суді. 

З цього приводу Пленум ВСУ в абз. 3 п. 1 постанови № 14 «Про 

практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і 

посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників 

виконавчого провадження» від 26 грудня 2003 р. роз’яснив, що прокурор 

набуває статусу учасника виконавчого провадження за умови, що в 

передбачених Законом України випадках він здійснює представництво 

інтересів громадянина або держави в суді й зазначене провадження було 

відкрито на підставі виконавчого документа за його заявою [85]. 

При закріпленні форм участі прокурора у виконавчому провадженні 

на законодавчому рівні слід враховувати, що дане провадження є складовою 
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судового розгляду та завершальною стадією судового провадження, а тому 

діяльність прокурора з реалізації представницької функції при виконанні 

судових рішень не повинна відрізнятися від аналогічної його діяльності в 

суді, де він вправі: 1) звернутися до суду із позовною заявою, беручи участь 

у її розгляді: 2) вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій 

відкрито за позовом інших осіб, на будь-якій стадії процесу (ч. 2 ст. 60 

КАСУ). З огляду на це здійснення прокурором представництва при 

виконанні судових рішень не повинно пов’язуватись з його участю в 

конкретній справі в суді, як це зазначено в Законі України “Про виконавче 

провадження” (частини 1, 2 ст. 7, п. 2 ст. 19). Вказана умова суперечить 

загальним засадам правового регулювання діяльності прокурора, що 

передбачені в Конституції України і процесуальному законодавстві, і не 

відповідає, на нашу думку, меті участі прокурора в адміністративному 

процесі, яка полягає у здійсненні посадовими особами цього державного 

органу процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів 

громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом (ч. 

1 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»). 

Так, у частинах 2, 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» 

передбачено, що 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, а представництво інтересів держави – у разі 

порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих 

інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної 
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влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а 

також у разі відсутності такого органу. 

Оскільки виконавче провадження є завершальною стадією 

судочинства, то будь-які додаткові умови для здійснення прокуратурою 

представницької функції, ніж це передбачено в конституційних приписах, на 

нашу думку, не можуть вважатися правомірними. 

Поряд з проблемою форм участі у виконавчому провадженні 

вирішення потребує і проблема повноважень прокурора. Так, ч. 1 ст. 12 

Закону України «Про виконавче провадження» передбачає, що сторони 

виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого 

провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого 

провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у 

випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або 

бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження у 

порядку, встановленому цим Законом, подавати додаткові матеріали, 

заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати 

усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх 

питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі під час 

проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань 

інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими 

правами, наданими законом. 

Серед інших прав, якими наділяється прокурор, можна виділити його 

право звернутися із заявою до державного виконавця про відкриття 

виконавчого провадження (п. 2 ст. 19 Закону України «Про виконавче 

провадження»), з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами справи в 

суді та матеріалами виконавчого провадження, робити виписки з них, 

отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у матеріалах 



136 

справи чи матеріалах виконавчого провадження (п. 7 ч. 6 ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру»). Щодо обов’язків, то Закон України «Про 

виконавче провадження» вимагає від прокурора (так само, як і від інших 

учасників виконавчого провадження) сумлінно користуватися усіма 

наданими йому правами з метою забезпечення своєчасного та в повному 

обсязі вчинення виконавчих дій (ч. 7 ст. 12). 

Щодо наділення прокурора у виконавчому повноваженні 

повноваженнями, які властиві лише для сторін, то Закон це питання не 

регулює. Йдеться про право: подати заяву про видачу дубліката виконавчого 

документа про поновлення строку його пред’явлення до виконання, про 

відмову від стягнення і повернення виконавчого документа; укласти мирову 

угоду про закінчення виконавчого провадження; оспорювати належність 

майна і результати його оцінки; подавати письмові заперечення проти 

розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами; 

відмовитися від залишення за стягувачем майна боржника, що не 

реалізоване під час виконання рішення; відмовитися від примусового 

виконання рішення (ч. 2-3 ст. 12, ст. 47, 48 Закону України «Про виконавче 

провадження») тощо. 

Через відсутність чіткої правової регламентації повноважень 

прокурора у виконавчому провадженні прогалину у законодавстві 

намагається заповнити судова практика. Так, ВАСУ в Довідці про вивчення 

та узагальнення практики розгляду адміністративними судами справ з 

приводу оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої 

служби від 5 квітня 2012 р. зауважив: «Відповідно до абзацу другого 

частини першої статті 7 Закону України «Про виконавче провадження» 

прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку здійснення 

представництва інтересів громадянина або держави в суді та відкриття 

виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за його 
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заявою. Тобто у разі відкриття виконавчого провадження за заявою 

прокурора він наділяється всіма правами стягувача у виконавчому 

провадженні, у тому числі правом оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність 

органів державної виконавчої служби. Отже, стягувач та боржник, їхні 

представники, прокурор наділені однаковим обсягом загальних прав та 

обов’язків у виконавчому провадженні» [86]. 

Як уявляється, проблема регламентації повноважень прокурора при 

виконанні судових рішень має різновекторний характер і зумовлена 

особливостями процесуальних форм, в яких реалізується конституційна 

функція представництва, та їх змістом, а також специфічністю об’єктів, що 

підлягає захисту з боку прокуратури. Тому, з нашого погляду, відповідні 

фактори повинні враховуватися при визначенні кола прав та обов’язків 

прокурора у виконавчому провадженні. 

Якщо виконавче провадження порушено за ініціативою прокурора, то 

його дії мають бути спрямовані на представництво інтересів стягувача. 

Отже, загалом слід підтримати точку зору, сформовану в теорії й судовій 

практиці, що у вказаній формі прокурор користується саме правами 

стягувача. 

Внаслідок цього прокурор наділяється не лише правами загальними, 

притаманними учасникам виконавчого провадження, а й «спеціальними», 

що властиві сторонам виконавчого провадження. При цьому застосування 

останніх (спеціальних) прав безпосередньо пов’язано з розпорядженням 

благами, які прокурору не належать і на набуття яких спрямована діяльність 

стягувача. У зв’язку з цим вважаємо, що в Законі України «Про виконавче 

провадження» слід передбачити спеціальний механізм застосування 

прокурором розпорядчих прав, що реалізуються під час виконання судових 

рішень. 

Вище нами вже висловлювалася власна позиція щодо впровадження в 
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процесуальному законодавстві механізму, який б залежно від об’єкта 

захисту прокурора в суді регулював правомірність вчинення ним 

процесуальних дій, пов’язаних з розпорядженням матеріальним об’єктом 

спору (відмова від позову, зміна розміру позовних вимог, укладення мирової 

угоди, звернення до суду з заявою про забезпечення позову тощо) (підрозд. 

2.1.). Оскільки виконавче провадження є складовою судового розгляду і 

продовженням процесу реалізації захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів процесуальної діяльності, вважаємо, що за аналогією подібний 

механізм може бути запроваджений й при виконанні судових рішень. 

Зокрема, здійснюючи представництво інтересів громадянина на цій стадії 

судочинства, прокурор не вправі розпоряджатися матеріальним об’єктом 

спору (відмовитися від стягнення, укласти мирову угоду) без згоди 

матеріально заінтересованої особи (стягувача) або його законного 

представника (органу, якому законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси такої особи), яка повинна відтворюватися у письмовій формі і 

подаватися до суду у вигляді заяви. Водночас сам стягувач (фізична особа) 

чи його законний представник (орган, якому законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси такої особи) вправі розпоряджатися 

будь-якими матеріальними й процесуальними правами на власний розсуд 

незалежно від того, хто є ініціатором відкриття виконавчого провадження – 

він (через законного представника) або прокурор. 

У разі захисту прокурором інтересів держави вказані розпорядницькі 

права (право відмовитися від стягнення, укласти мирову угоду) можуть бути 

реалізовані лише за наявності згоди як прокурора, так і стягувача 

(матеріально заінтересованої особи) – органу, на який державою покладено 

обов’язок щодо здійснення конкретної діяльності у відповідних 

правовідносинах, спрямованої на захист інтересів держави. Таким органом, 

відповідно до ст. 6, 7, 13 та 143 Конституції України, може виступати орган 
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державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано 

повноваження органу виконавчої влади (ч. 2 п. 5 Рішення Конституційного 

Суду України № 3-рп/99, від 8 квітня 1999 р.) [87]. За відсутності згоди хоча 

б одного з указаних суб’єктів суд своєю ухвалою мусить відмовити у 

визнанні мирової угоди або не прийняти відмову стягувача від примусового 

виконання, внаслідок чого виконавче провадження повинно бути відновлено 

державним виконавцем. 

Окремо слід зупинитися на праві прокурорів отримувати в суді 

виконавчі документи (виконавчий лист, наказ господарського суду), що 

передбачено ст. 258 КАСУ. Поряд з особами, на користь яких ухвалено 

судове рішення, відповідне право надається прокурору, який здійснював у 

цій справі представництво інтересів громадянина або держави. На нашу 

думку, право прокурора отримати в суді виконавчий документ, як і взагалі 

можливість участі прокурора у виконавчому провадженні, не слід 

пов’язувати з його участю в конкретній справі, оскільки відповідна умова 

ускладнює можливість реалізації прокурором конституційної функції 

представництва (на чому ми наголошували вище). Крім того, це право 

нерозривно пов’язане з правом ініціювання виконавчого провадження, яке, 

так само як і право прокурора ініціювати апеляційне, касаційне 

провадження тощо, не можна вважати невіддільним правом осіб, на користь 

яких ухвалено судове рішення. Як справедливо наголошує М. Руденко, 

«повноваження органів та осіб, зокрема прокурора, які звернулися до суду в 

«чужих» інтересах, обумовлені публічними засадами, а їх процесуальна 

діяльність не позбавляє сторону можливості самостійно відстоювати свою 

правову позицію» [88, с. 139]. 

Отже, вважаємо, що для більш ефективної реалізації права на 

відкриття виконавчого провадження прокурор повинен уповноважуватися 

безпосереднім правом на отримання виконавчого документа незалежно від 
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того, брав він участь у розгляді справи в суді чи ні. При цьому видати 

виконавчий документ прокурору суд вправі лише у разі наявності підстав 

(обставин) для представництва інтересів громадянина або держави. 

Окремого аналізу потребує можливість реалізації прокурором своїх 

повноважень у разі вступу його у виконавче провадження, розпочате з 

ініціативи стягувача. У цьому випадку його дії мусять бути спрямовані на 

представництво інтересів боржника. Хоча відповідну можливість 

законодавством не передбачено, з нашого погляду, суди правильно 

вчиняють, коли не обмежують його в праві вступити у виконавче 

провадження. 

Наведене дозволяє дійти висновку, що правовий статус прокурора при 

вступі його в розпочате стягувачем виконавче провадження для 

представництва інтересів боржника має визначатися в такий же спосіб, як і 

при представництві ним інтересів стягувача. У такому випадку прокурор 

вправі користуватись усіма правами, якими наділяється боржник. Проте, як і 

у першій процесуальній формі (ініціювання провадження), у випадку 

представництва прокурором інтересів громадянина вчинення ним 

процесуальних дій, що є розпорядницькими щодо матеріального об’єкта 

спору (до таких слід віднести право: укладати мирову угоду, самостійно без 

погодження з боржником визначати майно, на яке може бути звернено 

стягнення, або передавати останнє стягувачу за виконавчим документом про 

стягнення коштів) можливе лише за згодою боржника або його законного 

представника (орган, якому законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси такої особи), а у разі представництва інтересів держави – за 

взаємною згодою прокурора й боржника, яким виступає орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування, на який державою покладено 

обов’язок щодо здійснення конкретної діяльності у відповідних 

правовідносинах. 



141 

Наділення прокурора такими повноваженнями, з одного боку, 

дозволить йому вільно реалізовувати конституційну функцію 

представництва на стадії виконання судових рішень, з іншого – 

унеможливить розпорядження правами, невіддільними для боржника і 

стягувача. Такий висновок обумовлений природою інституту 

прокурорського представництва, в межах якого діяльність прокурора не 

може бути спрямована на погіршення становища сторони, інтереси якої він 

захищає. 

Наведені пропозиції щодо вдосконалення діяльності прокурора у 

виконавчому провадженні, на наш погляд, повинні бути закріплені в 

окремій нормі Закону України «Про виконавче провадження», оскільки 

прокурор, як учасник цього провадження, має самостійний правовий 

(процесуальний) статус. 

Виходячи з викладеного, вважаємо за необхідне внести зміни до 

чинного законодавства. Зокрема, у Законі України «Про виконавче 

провадження» доцільно: 1) виключити абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 7; 2) главу ІІ 

доповнити статтею 13-1 «Участь прокурора у виконавчому провадженні» 

такого змісту: «Прокурор у випадках, визначених законом, бере участь у 

виконавчому провадженні за його заявою, а також може вступити в 

провадження, порушене іншими особами, з метою представництва інтересів 

громадянина або держави. Прокурор має права та обов’язки сторони, в 

інтересах якої він діє. Право прокурора відмовитися від стягнення, 

відмовитися залишити за стягувачем майно боржника, не реалізоване під час 

виконання рішення, визначати майно, на яке може бути звернено стягнення, 

передавати це майно стягувачеві за виконавчим документом про стягнення 

коштів чи укласти мирову угоду допускається лише за письмовою згодою 

громадянина, представництво інтересів якого він здійснює у виконавчому 

провадженні, чи його законного представника (органу, якому законом 
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надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи). У випадку 

здійснення прокурором представництва інтересів держави реалізація 

зазначених прав у виконавчому провадженні можлива лише за взаємною 

згодою прокурора й органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування (якому законом надано повноваження органу виконавчої 

влади), що виступає стороною у справі й уповноважений державою 

здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. Якщо фізична 

особа, яка має процесуальну дієздатність і на користь якої провадиться 

стягнення, не підтримує заяву прокурора про звернення судового рішення 

до виконання в примусовому порядку, виконавчий документ, прийнятий 

державним виконавцем до виконання, за яким стягнення не провадилось або 

було проведено частково, надсилається стягувачеві за його заявою. Якщо 

стягнення провадиться на користь фізичної особи, яка не має процесуальної 

дієздатності, а її законний представник (орган, якому законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси такої особи) не підтримує заяву 

прокурора про виконання судового рішення в примусовому порядку, а 

прокурор наполягає на цьому, воно підлягає примусовому виконанню. Якщо 

стягнення провадиться на користь держави, а орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування (якому законом надано повноваження органу 

виконавчої влади), що представляє інтереси держави в межах його 

компетенції, не підтримує заяву прокурора про виконання судового рішення 

в примусовому порядку, а прокурор наполягає на цьому, воно підлягає 

примусовому виконанню»; 3) у п. 2 ст. 19 слова «представництва інтересів 

громадянина або держави в суді» замінити словами «що здійснює 

представництво інтересів громадянина або держави у випадках, визначених 

законом». 

У ч. 1 ст. 258 КАСУ слова «прокурора, який здійснював у цій справі 

представництво» слід замінити словами «прокурора, який у випадках, 
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визначених законом, здійснює представництво інтересів громадянина або 

держави в суді» та викласти у такій редакції: «За кожним судовим 

рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно 

ухвалено, або прокурора, який у випадках, визначених законом, здійснює 

представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один 

виконавчий лист».  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

На виконання завдань дослідження, які ставилися в межах цього 

підрозділу задля досягнення мети дослідження, а саме з’ясування 

процесуального порядку реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному судочинстві та виокремлення напрямів його 

удосконалення, було здійснено: 

1. Здійснено правовий аналіз діяльності адміністративних судів щодо 

розгляду публічно-правових спорів за участю прокурора як законного 

представника громадян, виокремлено вади такої діяльності та обґрунтовано 

пропозиції щодо її удосконалення. 

2. З’ясовано, що у правозастосовній практиці діяльності суду з 

розгляду публічно-правових спорів за участю прокурора як представника 

інтересів громадян найбільш типовими труднощами є: необхідність 

перевірки фактів надання прокурором доказів на підтвердження наявності 

підстав представництва інтересів громадянина в суді (документів на 

підтвердження неспроможності особи самостійно захистити свої порушені 

чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через 

недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність); 

визначення форми повідомлення прокурором громадянина та його 
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законного представника про представлення його інтересів в суді; наявності 

або відсутності згоди на представництво; визначення компетенції 

представника прокуратури щодо подання адміністративного позову на 

захист прав та інтересів громадян; визначення строку звернення до суду. 

3. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення нормативного 

забезпечення участі прокурора як представника інтересів громадян в 

адміністративному процесі. Зокрема, у Законі «Про прокуратуру» слід 

закріпити положення, відповідно до якого прокурор здійснює 

представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після 

отримання згоди громадянина або відповідного суб’єкта владних 

повноважень, інтереси яких він представляє та у разі підтвердження судом 

підстав для представництва. 

4. Здійснено аналіз судової практики реалізації представницької 

функції прокуратури щодо захисту законних інтересів держави в 

адміністративних судах, в результаті чого було виявлено окремі недоліки 

реалізації прокурором процесуальних повноважень в адміністративному 

судочинстві, до найбільш поширених з яких слід віднести: ненадання до 

адміністративного суду доказів, які підтверджують неможливість належним 

чином органом публічної влади самостійно здійснювати представництво 

законних інтересів держави; відсутність визначення у позовній заяві (заяві, 

поданні, письмовому повідомленні про вступ у справу), в чому полягає 

порушення інтересів держави; відсутність обґрунтування необхідності 

захисту інтересів держави; незазначення органу, уповноваженого державою 

здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах; неподання 

документа (зокрема, з позовною заявою), що підтверджує повноваження 

особи, яка підписала адміністративний позов (за правилами ч. 2 ст. 58 КАС 

України, повноваження законних представників підтверджуються 

документами, які підтверджують займану посаду); подання позову 
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прокурором як позивачем за наявності органу, уповноваженого державою 

здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, та наявність 

відповідної компетенції у такого органу; помилкове (неправильне) 

визначення органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні 

функції у спірних правовідносинах; ненадання до суду доказів на 

підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги; 

неприбуття прокурора на попереднє судове засідання чи на судове засідання 

без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його 

відсутності; пропущення строків подання адміністративного позову 

(зокрема, застосування загального строку подання адміністративного 

позову, а не спеціального, у тому числі, наприклад, у порядку ч. 6 ст. 23 

Закону України «Про прокуратуру») та ін. 

5. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення нормативного 

забезпечення участі прокурора як представника інтересів держави в 

адміністративному процесі. Зокрема в Законі «Про прокуратуру» слід 

закріпити положення, відповідно до якого представництво в суді законних 

інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів 

держави може здійснюватися прокурором також на підставі звернення 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого 

суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні 

повноваження щодо контролю за дотриманням законних інтересів держави. 

6. Розкрито процедуру перегляду судових рішень в адміністративних 

справах за участі прокурора як представника законних інтересів громадян та 

держави, виокремлено вади такої діяльності та обґрунтовано пропозиції 

щодо її удосконалення. 

З’ясовано, що в розділі 4 КАСУ, який регламентує підстави та 

процедуру перегляду судових рішень, у ст. 184 не виокремлено право 

прокурора на апеляційне оскарження, а надано таке право сторонам та 
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іншим особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали 

участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси 

чи обов'язки, що свідчить про те, що на цій стадії судового процесу 

прокурор виступає, по суті, як представник (законний представник) сторони 

процесу. Зазначено, що частково порядок участі прокурора як законного 

представника на стадії перегляду судових рішень в адміністративних 

справах урегульований відповідним наказом Генеральної Прокуратура, який 

фактично не регламентує процедуру перегляду адміністративної справи за 

участю прокурора, що і не мав би робити, а визначає ієрархічний розподіл 

повноважень прокурорів різних рівнів щодо подання ними апеляційних, 

касаційних скарг та заяв про перегляд за нововиявленими обставинами 

відповідно до інституційної підвідомчості адміністративних судів. 

Визначено, що оскільки жоден нормативний акт, крім КАСУ, не 

регламентує процедуру участі прокурора як законного представника 

інтересів громадян та держави на стадії перегляду судових рішень в 

адміністративних справах, алгоритм його дій на судовому процесі має 

будуватись з урахуванням правозастосовної практики та знаходити своє 

втілення у формі принаймні методичних рекомендацій, вироблених 

Генеральною прокуратурою, а краще – мати вищий рівень юридичної 

регламентації, а саме у вигляді узагальнень «Про судову практику участі  

прокурора як законного представника інтересів громадян та держави в 

адміністративних справах», вироблених та закріплених Пленумом ВАСУ. 

7. Визначено процедури виконавчого провадження з приведення до 

виконання рішення адміністративного суду за участі прокурора як 

представника сторін та з’ясовано порядок реалізації його представницької 

функції, а саме: ознайомлення прокурора з матеріалами виконавчого 

провадження; порядок заявлення відводів та клопотань; порядок подання 

скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань 
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виконавчого провадження; взяття участі у провадженні виконавчих дій; 

висловлення своїх доводів та міркувань з усіх питань, що виникають у ході 

виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи. 

8. З’ясовано, що проблема регламентації повноважень прокурора при 

виконанні судових рішень має різновекторний характер і зумовлена 

особливостями процесуальних форм, в яких реалізується конституційна 

функція представництва, та їх змістом, а також специфічністю об’єктів, що 

підлягає захисту з боку прокуратури. Тому, на наш погляд, відповідні 

фактори повинні враховуватися при визначенні кола прав та обов’язків 

прокурора у виконавчому провадженні. 

9. Доведено, що оскільки прокурор у виконавчому провадженні в 

адміністративних справах виступає як представник стягувача, то в Законі 

України «Про виконавче провадження» слід передбачити спеціальний 

механізм застосування прокурором розпорядчих прав, що реалізуються під 

час виконання судових рішень. В цілому, для унормування процесуального 

статусу прокурора як представника сторін у виконавчому провадженні, 

запропоновано його статус визначити в окремій статті 13-1 «Участь 

прокурора у виконавчому провадженні» глави 2 Закону «Про виконавче 

провадження». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у розкритті сутності представницької 

функції прокуратури в адміністративному судочинстві та визначенні 

особливостей її реалізації в правозастосовній діяльності. В результаті 

дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на вирішення зазначеного завдання, зокрема: 

1. З’ясовано ознаки, які виокремлюють прокурора як особливу категорію 

процесуального законного представника інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді: 1) представницька діяльність прокурора в 

адміністративному суді є його обов’язком, який виникає на підставі закону; 

2) прокурор має лише процесуально-правовий інтерес, а не юридичну 

заінтересованість у результатах вирішення адміністративної справи; 3) за 

відсутності особистої матеріально-правової зацікавленості юридичний 

інтерес прокурора до адміністративного процесу завжди має державний 

(службовий) характер; 4) як представник органу державної влади, прокурор 

бере участь у розгляді справ адміністративними судами на захист прав, 

свобод та інтересів інших осіб; 5) рішення адміністративного суду за позовом 

прокурора ухвалюється не на його користь, а на користь осіб, в інтересах 

яких він звернувся до суду; 6) виконуючи свою функцію з представництва, 

керується адміністративним процесуальним та іншим законодавством 

України тощо. Доведено, що особливий процесуальний статус прокурора як 

представника інтересів громадянина або держави в адміністративному суді 

зумовлює необхідність виокремлення його процесуального статусу в окремій 

нормі КАСУ, а саме статі 60-1 «Повноваження прокурора як представника 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді», в якій має 
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бути чітко визначено права та обов’язки прокурора як представника в 

адміністративному суді, а також порядок реалізації його представницької 

функції. 

2. В результаті аналізу правових засад представництва прокурором 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді, визначених у 

статті 60 КАСУ та статті 23 Закону «Про прокуратуру», з’ясовано, що на 

законодавчому рівні закріплено лише підстави звернення прокурора до 

адміністративного суду з метою представництва інтересів громадянина або 

держави, процедуру ж реалізації представницької функції прокуратури в них 

не визначено і частково урегульовано на підзаконному рівні. Зазначено, що 

неурегульованість на рівні КАСУ та Закону «Про прокуратуру» загальної 

процедури реалізації представницької функції прокуратури в 

адміністративному судочинстві та відсутність на підзаконному рівні чітких 

алгоритмів діяльності прокурора щодо подання, підтримання позовних 

вимог, спрямованих на захист законних прав та інтересів громадян та 

держави на усіх стадіях судового процесу, гальмує ефективність 

прокурорського представництва в адміністративному процесі, а тому 

запропоновано таку діяльність нормативно визначити в Законі «Про правові 

засади забезпечення прокуратурою представництва інтересів громадянина 

або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень». 

3. Визначено, що формами представницької функції прокуратури в 

адміністративному судочинстві є такі: 1) 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 
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чином здійснюють її захист; 2) 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 віднесено відповідні повноваження, а 

також у разі відсутності такого органу. Доведено, що на законодавчому рівні 

потребують врегулювання: підстави вступу прокурора у справу з метою 

реалізації ним представницької функції, визначеної законом; підстави та 

порядок залучення судом прокурора як законного представника; порядок 

оскарження дій прокурора щодо вступу в адміністративну справу в якості 

законного представника; порядок вступу в справу та реалізації 

представницької функції прокурора на різних стадіях провадження справи в 

адміністративному суді. 

4. Визначено особливості зарубіжного досвіду представництва 

прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному суді, 

які полягають у такому: 1) у країнах, в яких демократія знаходиться на 

вищому щаблі розвитку (США, ФРН, Франція, Великобританія, Італія, 

Польща та ін.), прокуратура виступає учасником адміністративного процесу 

з тим, щоб захищати в ньому передусім державні та інші публічні інтереси, 

інтереси законності, а представництво в судах інтересів громадян, у тому 

числі не здатних самостійно звертатися за судовим захистом, проводить 

адвокатура, при цьому держава гарантує малозабезпеченим безкоштовну 

правову допомогу; 2) в країнах, в яких відсутній політичний плюралізм, 

функціонує авторитарна держава (Таджикистан, Туркменія, Білорусь, 

Китайська Народна Республіка, Куба, В'єтнам), функція прокурорського 

представництва замінена функцією прокурорського контролю за 

законністю, в тому числі за діяльністю органів правосуддя, що наділяє 

прокуратуру правом подавати позови та вступати в будь-який судовий 
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процес, виходячи із суб'єктивної думки про необхідність захисту в ньому 

інтересів держави чи будь-якої особи, навіть у випадку, коли факти 

порушення законних прав і свобод громадян відсутні (було характерно для 

прокуратури України до проведення реформ); 3) в країнах, що знаходяться 

на перехідному етапі до побудови громадянського суспільства, формування 

розвиненої економічної системи (Угорщина, Румунія, Молдова, Бразилія, 

Російська Федерація та ін.), прокурор виступає учасником 

адміністративного судочинства, забезпечуючи як інтереси держави, так і 

приватних осіб, які неспроможні самостійно захищати свої права, свободи 

(пенсіонерів, соціально незабезпечених, недієздатних, хворих, малолітніх) 

від порушень суб'єктами владних повноважень (є характерним для 

сучасного етапу розвитку прокуратури України). Апробованими 

напрямками впровадження зарубіжного досвіду представництва прокурором 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді України має 

стати таке: 1) представницька функція прокуратури в адміністративному 

процесі повинна бути спрямована на захист законних інтересів не 

індивідуальних суб'єктів, якими має займатися інститут адвокатури, а захист 

державних інтересів, у тому числі в міжнародних судових інстанціях; 2) 

пріоритетність представницької функції прокуратури щодо індивідуальних 

суб’єктів має бути спрямована передусім на захист прав та інтересів певних 

соціальних груп (пенсіонерів, учасників АТО, багатодітних сімей, 

недієздатних, хворих, малолітніх та осіб, що займаються їх опікою); 

3) пріоритетність представництва прокурором прав та законних приватних 

інтересів, коли йдеться про конфлікт публічного і приватного інтересу, 

наприклад, у випадку оскарження рішень органів місцевої влади про 

позбавлення пільг соціально вразливих верств населення (інвалідів, дітей-

сиріт, пенсіонерів), особливо за відсутності належної участі адвокатури у 

представництві їх інтересів і захисту їх прав. 
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5. Визначено особливості реалізації представницької функції 

прокуратури щодо захисту прав та законних інтересів громадян в 

адміністративних судах, які полягають у такому: 1) підставою 

представництва прокурором в адміністративному суді законних інтересів 

громадянина є наявність у нього достатніх даних вважати, що особа не 

спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або 

реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, 

недієздатність або обмежену дієздатність; 2) приводом – нездійснення або 

неналежним чином здійснення їх захисту з боку законних представників, 

захисників  або органів, яким законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси такої особи; 3) процесуальною умовою участі прокурора як 

представника особи є отримання згоди громадянина на представництво 

прокурором його інтересів у суді та підтвердження судом підстав для 

представництва.  

6. З’ясовано особливості реалізації представницької функції 

прокуратури щодо захисту законних інтересів держави в адміністративних 

судах, які полягають у такому: 1) підставою представництва прокурором в 

адміністративному суді законних інтересів держави є наявність у нього 

достатніх даних вважати, що існує явне порушення або існує реальна  

загроза порушень економічних, політичних та інших державних інтересів 

внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, 

що вчиняються у відносинах між ними або з державою; 2) приводом – 

нездійснення або неналежним чином здійснення захисту цих інтересів 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим 

суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесено відповідні 

повноваження, а також у разі відсутності такого органу; 3) процесуальною 

умовою участі прокурора як представника інтересів держави є необхідність 

обґрунтування в адміністративному позові обставин, що вказують на 
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існування реальної загрози інтересам держави, а також доведення підстав, 

які свідчать про неможливість суб’єкта владних повноважень належним 

чином захистити інтереси держави в спірних правовідносинах, про що може 

свідчити звернення до прокуратури даного органу.  

7. Розкрито порядок реалізації представницької функції прокуратури 

щодо захисту законних інтересів громадян та держави при перегляді 

судових рішень в адміністративних справах, відповідно до якого: 1) право 

подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в 

адміністративній справі надається прокурору, який брав участь у судовому 

розгляді, а також незалежно від участі в розгляді справи прокурору вищого 

рівня: Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, 

керівникам регіональних та місцевих прокуратур, першим заступникам та 

заступникам керівників регіональних прокуратур; 2) право подання заяви 

про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України в адміністративній 

справі надається Генеральному прокурору, його першому заступнику та 

заступникам, керівникам регіональних прокуратур; 3) право зміни, 

доповнення, відкликання та відмови від апеляційної, касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, 

заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України надається 

прокурору, який її подав, або прокурору вищого рівня. 

8. З’ясовано особливості реалізації представницької функції 

прокуратури при виконанні судових рішень в адміністративних справах, які 

полягають у такому: ознайомлення прокурора з матеріалами виконавчого 

провадження; заявлення відводів державних виконавців та клопотань до 

них; подання скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з 

питань виконавчого провадження; участь у провадженні виконавчих дій; 

висловлення своїх доводів та міркувань з усіх питань, що виникають у ході 
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виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи. 

Доведено, що оскільки прокурор у виконавчому провадженні в 

адміністративних справах виступає в якості представника стягувача, то в 

Законі України «Про виконавче провадження» слід передбачити 

спеціальний механізм застосування прокурором розпорядчих прав, що 

реалізуються під час виконання судових рішень, зокрема запропоновано 

його статус визначити в окремій статті 13-1 «Участь прокурора у 

виконавчому провадженні» глави 2 Закону «Про виконавче провадження». 

9. Запропоновано та обґрунтовано напрями удосконалення 

нормативного забезпечення діяльності прокуратури щодо реалізації 

представницької функції прокуратури в адміністративному судочинстві, 

зокрема запропоновано: 1) п. 4 ст. 23 Закону «Про прокуратуру» викласти в 

новій редакції такого змісту: «Прокурор здійснює представництво інтересів 

громадянина або держави в суді виключно після отримання згоди 

громадянина або відповідного суб’єкта владних повноважень, інтереси яких 

він представляє, та у разі підтвердження судом підстав для 

представництва»; 2) статтю 23 Закону «Про прокуратуру» доповнити 

нормою такого змісту: «Представництво в суді законних інтересів держави 

у разі порушення або загрози порушення інтересів держави може 

здійснюватися прокурором також на підставі звернення органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних 

повноважень, до компетенції якого віднесено відповідні повноваження щодо 

контролю за дотриманням законних інтересів держави»; 3) частину 2 ст. 60 

КАСУ викласти в такій редакції: «Прокурор набуває статусу представника 

державного органу або позивача (від імені держави) в адміністративному 

суді виключно після підтвердження судом підстав для такого 

представництва, за наявності таких умов: обґрунтованість обставин, які 

вказують на порушення або загрози порушення інтересів держави, 
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неспроможність органу державної влади, органу місцевого самоврядування 

чи іншого суб’єкта владних повноважень належним чином реалізовувати 

визначені законом повноваження щодо захисту інтересів держави чи його 

відсутність, а також після повідомлення даного органу про обставини та 

підстави звернення до суду»; 4) прийняти постанову Пленуму ВАСУ «Про 

судову практику участі прокурора як законного представника інтересів 

громадян та держави в адміністративних справах», яка б охоплювала 

проблемні питання, які виникають під час розгляду та перегляду справ за 

участі прокурорів чи органів прокуратури, особливо ті, які виникають при 

розгляді справ за участю прокурорів, спірні відносини по яких виникли 

після прийняття та набуття чинності Закону України «Про прокуратуру». 
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