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S u m m a r y

The article deals with the issues 
of formation and development 
of existing model of legitimate 
representation in the civil pro
ceedings. It is focused on the 
definition of persons authorized 
to be the legitimate representa
tives in the civil proceedings, on 
inadmissibility to mix proce
dural status of the legitimate 
representatives and the actors, 
whо in the cases provided by 
law, may participate in the pro
cess to protect the rights and in
terests of other persons, and on 
studying and solving problems 
related to specific changes in the 
legal regulation of legitimate 
representatives participation in 
the civil proceedings

Інститут процесуального представництва як одна з передбачених 
законом форм надання правової допомоги набуває дедалі вагомішо-
го значення у забезпеченні вільного доступу до правосуддя та його 
ефективності, дотриманні принципів змагальності та рівноправності 
осіб у цивільному судочинстві. Проблемі представництва у суді при-
свячували свої дослідження вітчизняні та зарубіжні науковці, зокре-
ма М.А. Вікут, Є.В. Гусєв, О.Г. Дріжчана, І.М. Ільїнська, В.М. Івакін, 
Л.Ф.  Лесницька, І.А. Павлуник, Я.А. Розенберг, С.О.  Халатов, 
М.С. Шакарян, С.А. Чванкін, М.Й. Штефан. Основну увагу вчені при-
діляли історичному розвитку інституту представництва, з’ясуванню 
правової природи представництва та його класифікації, процесуаль-
ному статусу та повноваженням представника. Однак окремі види 
процесуального представництва лише у поодиноких випадках ставали 
самостійним об’єктом наукових досліджень. 

На етапі сучасного розвитку національної правової системи та 
гармонізації процесуального законодавства відбулися значні зміни 
у правовому регулюванні цього інституту. З огляду на це деякі ас-
пекти законного представництва як одного з видів процесуально-
го представництва потребують всебічного дослідження та подаль-
шого вдосконалення. Насамперед це стосується визначення кола 
осіб, які можуть виконувати функції законних представників у ци-
вільному судочинстві; їх відокремлення від суб’єктів, які у випад-
ках, передбачених законом, можуть брати участь у процесі з метою 
захисту прав та інтересів інших осіб; підстав і порядку призначен-
ня та заміни законного представника судом. Розгляду зазначених 

Судова практика і проблеми  
вдосконалення законодавства

Законне представництво ґрунтується на нормах закону, що визнача-
ють правовий механізм участі представників у цивільному судочин-
стві, встановлюючи при цьому відповідне коло осіб, які можуть брати 
участь у розгляді справи через законних представників, та осіб, на яких 
покладається виконання представницьких функцій  
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процесуально-правових аспектів законного 
представництва і присвячена ця стаття. 

Передусім слід зазначити, що в історичному 
розвитку інституту представництва чітко про-
стежується тенденція його запровадження на-
самперед у випадках, коли з об’єктивних причин 
особа не могла самостійно захищати свої права 
та інтереси у суді, тобто з необхідного (законно-
го) представництва. Існування в різних правових 
системах законного представництва по сьогодні 
зумовлене необхідністю надання допомоги у реа-
лізації права на судовий захист та забезпечення 
засад змагальності судочинства при розгляді ци-
вільних справ, де беруть участь осо-
би, які не мають повної цивільної 
дієздатності, визнані недієздатни-
ми або дієздатність яких обмежена. 
Законне представництво ґрунтуєть-
ся на нормах закону, що визначають 
правовий механізм участі представників у ци-
вільному судочинстві, встановлюючи при цьому 
відповідне коло осіб, які можуть брати участь у 
розгляді справи через законних представників, та 
осіб, на яких покладається виконання представ-
ницьких функцій. 

На сучасному етапі розвитку інституту про-
цесуального представництва така правова модель 
законного представництва з деякими відмінно-
стями та особливостями притаманна національ-
ним правовим системам більшості розвинутих 
країн світу 1. Типова модель законного представ-
ництва з певною специфікою правового регулю-
вання була запроваджена і діє по сьогодні й у на-
ціональній правовій системі України. 

Підставою виникнення законного представ-
ництва є встановлені у законі юридичні факти, 
за наявності яких одна особа може здійснювати 
у суді процесуальні права та виконувати проце-
суальні обов’язки від імені іншої особи, а саме: 
походження дітей від батьків, усиновлення, вста-
новлення опіки або піклування над малолітньою 
чи неповнолітньою особою, особою, визнаною 

1 Див.: Гражданский процесс зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. д-ра юр. наук 
А.Г. Давтян. — М., 2008. — С. 47—48, 193—194, 265.

недієздатною або обмежено дієздатною, призна-
чення опіки над майном безвісно відсутнього або 

призначення опікуна для охорони 
й управління спадковим майном 
тощо. 

За змістом ст. 39 ЦПК законні 
представники діють у цивільному 
процесі від імені та з метою захи-
сту прав, свобод та інтересів чітко 
визначеного кола осіб: 

– малолітніх (віком до чотир-
надцяти років) та неповнолітніх 

(віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) 
фізичних осіб, тобто осіб, які не мають повної ци-
вільної процесуальної дієздатності;

– фізичних осіб, визнаних недієздатними або 
цивільна дієздатність яких обмежена в судовому 
порядку;

– фізичних осіб, визнаних у передбаченому за-
коном порядку безвісно відсутніми;

– спадкоємців особи, яка померла або ого-
лошена померлою, якщо спадщина ще ніким не 
прий нята.

Отже, згідно з наведеною нормою законні 
представники діють у цивільному судочинстві 
від імені та в інтересах осіб, які набули відповід-
ного процесуального статусу, якщо вони з об’єк-
тивних причин не можуть самостійно реалізу-
вати надані їм процесуальні права і, як наслідок, 
ефективно захистити свої порушені, невизнані 
або оспорювані права, свободи та інтереси у суді. 

Склад осіб, які можуть виконувати функції за-
конних представників у цивільному судочинстві, 
також  регламентовано законом. Згідно зі ст.  39 
ЦПК ними  можуть бути батьки, усиновлювачі, 
опікуни, піклувальники чи інші особи, визначе-
ні законом. Батьки є законними представниками 
своїх малолітніх і неповнолітніх дітей, тому ма-
ють право звернутися до суду за захистом прав та 
інтересів дитини без спеціальних на це повнова-
жень (ст. 242 ЦК, ст. 154 СК). Неповнолітні бать-
ки мають такі ж права й обов’язки щодо дитини, 
як і повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати 
самостійно. Право на звернення до суду за захи-
стом прав та інтересів своєї дитини мають непов-
нолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років.  
Неповнолітні батьки у суді мають право на без оплат-
ну правову допомогу (ст. 156 СК). Уси нов лювачі 

Склад осіб, які можуть виконувати функції законних представ-
ників у цивільному судочинстві, також  регламентовано зако-
ном. Згідно зі ст. 39 ЦПК ними  можуть бути батьки, усиновлю-
вачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом  

Підставою виникнення законного представництва є встанов-
лені у законі юридичні факти, за наявності яких одна особа 
може здійснювати у суді процесуальні права та виконувати 
процесуальні обов’язки від імені іншої особи, а саме: походжен-
ня дітей від батьків, усиновлення, встановлення опіки або пі-
клування над малолітньою чи неповнолітньою особою, особою, 
визнаною недієздатною або обмежено дієздатною, призначен-
ня опіки над майном безвісно відсутнього або призначення опі-
куна для охорони й управління спадковим майном тощо  
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стосовно усиновлених в особистих та майнових 
правах та обов’язках прирівнюються до родичів 
за походженням, тобто до батьків (ч. 4 ст. 232 СК). 
Опікуни та піклувальники призначаються органа-
ми опіки та піклування або, у випадках, встанов-
лених законом, судом (статті 60, 63 ЦК, ст. 243 СК). 

Функції законного представника мають пра-
во виконувати й інші передбачені законом особи. 
Визначення кола таких осіб є найбільш складним 
у правозастосовній діяльності судів, оскільки від-
повідні приписи містяться в нормах різних галу-
зей права та спеціальних законах, що регулюють 
їх діяльність. Так, до встановлення опіки або пі-
клування і призначення опікуна чи піклувальника 
опіку або піклування над фізичною особою здій-
снює відповідний орган опіки та піклування (ст. 65 
ЦК). У випадку, коли над фізичною особою, яка 
перебуває у навчальному закладі, закладі охоро-
ни здоров’я або закладі соціального захисту насе-
лення, не встановлено опіку чи піклування або не 
призначено опікуна чи піклувальника, відповідні 
функції щодо неї здійснює цей заклад (ст. 66 ЦК). 
Якщо дитина постійно проживає у закладі охоро-
ни здоров’я, навчальному або іншому дитячому 
закладі, функції опікуна та піклувальника щодо 
неї покладаються на адміністрацію цих закладів 
(ст. 245 СК). Функції законних представників здій-
снюють прийомні батьки та батьки-вихователі ди-
тячого будинку сімейного типу (статті 2562, 2566 
СК), за своїми правами та обов’язками до опікунів 
та піклувальників прирівню-
ються патронатні вихователі 
(ст.  255 СК). Крім того, від-
повідно до ст.  1 Закону від 
8 липня 2011 р. №  3671-VI 
«Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або 
тимчасового захисту» закон-
ними представниками осіб віком до вісімнадцяти 
років є один з батьків, усиновителів, дід чи баба, 
повнолітні брат чи сестра, опікуни чи піклуваль-
ники, призначені такими до прибуття в Україну, 
або інша повнолітня особа, яка до прибуття в 
Україну добровільно чи в силу звичаю країни по-
ходження взяла на себе відповідальність за вихо-
вання дитини.

Згідно з ч. 3 ст. 39 ЦПК законним представни-
ком особи, яка визнана безвісно відсутньою, є опі-
кун, призначений для опіки над її майном. Після 

набрання законної сили рішенням про визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за  
останнім місцем проживання цієї особи описує на-
лежне їй майно та встановлює над ним опіку (ст. 44 
ЦК). Відповідно до ч. 4 ст. 39 ЦПК законним пред-
ставником спадкоємців особи, яка померла або 

оголошена померлою, як-
що спадщина ще ніким не 
прийнята, є виконавець 
заповіту або інша особа, 
яка вживає заходів що-

до охорони спадкового майна. Підстави, порядок 
призначення та повноваження виконавця заповіту 
регулюються статтями 1284, 1286—1295 ЦК.

При визначенні процесуального статусу за-
конного представника у судовій практиці іноді, 
на жаль, допускаються помилки, які зумовлюють 
скасування ухвалених рішень. 

Так, при розгляді справи за позовом В. до А. 
про розірвання шлюбу і поділ майна суд залучив 
до участі у справі як законного представника 
батька відповідачки, розглянув справу та ухва
лив рішення про задоволення позову. Верховний 
Суд України скасував це рішення, зазначивши, 
що за нормами ЦПК права та законні інтереси 
осіб, які в судовому порядку визнані недієздат
ними, захищають їх опікуни, які надають до су
ду відповідні документи на підтвердження своїх 
повноважень. Проте з матеріалів справи вбача
ється, що у судовому засіданні брав участь бать
ко відповідачки, який не був призначений у перед
баченому законом порядку опікуном, тобто не 
був законним представником повнолітньої недіє
здатної доньки, тому не мав права на ведення 
справи від її імені у суді 2. 

Аналогічна помилка була допущена у справі за 
позовом Д., яка звернулася до суду в інтересах сво
їх дітей з вимогою про визнання недійсним запові
ту, продовження строку на прийняття спадщини 
та визнання права власності на спадкову части
ну будинку, посилаючись на те, що її діти є інва
лідами дитинства і тому не могли своєчасно при
йняти спадщину після смерті батька. Рішенням 
районного суду позов було задоволено. Верховний 

2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — № 3. — 1995. — С. 288.

Правова регламентація участі законних представників у цивільному су-
дочинстві має імперативну форму. За наявності передбачених законом 
підстав їх участь у розгляді справи є обов’язковою. У зв’язку з цим слід 
звернути увагу на певні особливості залучення до участі у справі закон-
них представників неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісім-
надцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена

При визначенні процесуального статусу законного представника у судо-
вій практиці іноді, на жаль, допускаються помилки, які зумовлюють ска-
сування ухвалених рішень
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Суд України скасував це рішення, справу направив 
на новий розгляд на підставі того, що Д. заявила 
позов в інтересах дітей — інвалідів дитинства, 
які на час подання позову були вже повнолітніми. 
Суд, приймаючи заяву від Д., не з’ясував відповідно 
до вимог ЦПК, чи мала вона право заявляти та
кий позов і діяти у процесі від імені та в інтере
сах дітей як їх законний представник 3.

Правова регламентація участі законних 
представників у цивільному судочинстві має 
імперативну форму. За наявності передбаче-
них законом підстав їх участь у розгляді справи 
є обов’язковою. У зв’язку з цим слід звернути 
увагу на певні особливості залучення до участі 
у справі законних представників неповнолітніх 
осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років, а також осіб, цивільна дієздатність яких 
обмежена. Зазначені особи можуть самостійно 
здійснювати цивільні процесуальні права та ви-
конувати свої обов’язки в суді у справах, що ви-
никають з відносин, у яких вони особисто бе-
руть участь, якщо інше не встановлено законом 
(ч. 2 ст. 29 ЦПК). 

Так, неповнолітні мають право самостійно ви-
ступати в суді у спорах, що пов’язані із вчиненням 
дрібних побутових правочинів або виникають із 
трудових правовідносин, у спорах, пов’язаних зі 
здійсненням прав на результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, що охороняється законом (ав-
торських або винахідницьких прав на 
свої твори, винаходи, раціоналізатор-
ські пропозиції і промислові зразки, 
прав на свої відкриття), у спорах щодо 
розпорядження заробітком, стипенді-
єю або іншими доходами тощо (стат-
ті 31, 32 ЦК). Фізична особа, цивільна 
дієздатність якої обмежена, може самостійно вчи-
няти лише дрібні побутові правочини ( ч. 2 ст. 37 
ЦК). Захист прав, які випливають із таких право-
чинів, зазначені особи мають право здійснювати 
самостійно. Суд може залучити до участі у таких 
справах законного представника неповнолітньої 
особи або особи, цивільна дієздатність якої обме-
жена (ч. 2 ст. 29 ЦПК). 

Питання про необхідність залучення пред-
ставника суд вирішує з урахуванням конкретних 
3 Рішення Верховного Суду України: Щорічник. — К., 1997. — С. 75, 76.

обставин справи і спроможності особи ефектив-
но захистити свої суб’єктивні права чи інтере-
си. Вчиняти інші правочини, крім передбачених 
ст. 32 ЦК, неповнолітня особа може лише за зго-
дою батьків (усиновлювачів) або піклувальників, 
а в передбачених законом випадках — з дозволу 
органу опіки та піклування. Так само й правочи-
ни щодо розпорядження майном та інші право-

чини, що виходять за межі дрібних 
побутових, вчиняються особою, 
цивільна дієздатність якої обмеже-
на, за згодою піклувальника (ст. 37 
ЦК). Тому якщо спір виникає з та-
ких правовідносин, участь у спра-
ві законних представників слід ви-

знати обов’язковою. 
Певні зауваження виникають щодо редакції 

ч. 2 ст. 39 ЦПК, відповідно до якої суд може за-
лучити до участі в таких справах неповнолітню 
особу чи особу, дієздатність якої обмежена. При 
застосуванні зазначеної норми закону слід зва-
жати на те, що правовими наслідками залучен-
ня чи допуску особи до участі у справі є набуття 
нею відповідного процесуального статусу. У ви-
падку захисту в суді прав та інтересів неповно-
літніх осіб чи осіб, дієздатність яких обмежена, 
вони з моменту відкриття провадження у справі 
набувають процесуального статусу позивача, а в 
разі пред’явлення до них позову — статусу відпо-
відача. Отже, закріплене у законі положення що-
до залучення таких осіб до участі у справі слід 
розуміти як право суду визнати обов’язковою 
їх участь у судовому засіданні для отримання їх 
особистих пояснень, необхідних для вирішення 
справи, з метою забезпечення захисту прав цих 
осіб під час судового розгляду. 

Характерною рисою законного представни-
цтва є те, що законні представники мають право 
доручати ведення справи в суді іншим особам (ч. 5 
ст. 39 ЦПК). Обумовлено це прагненням законо-
давця створити необхідні умови для ефективного 
виконання покладених на особу представницьких 
функцій. Для цього законний представник може 
використовувати всі передбачені законом правові 
засоби, зокрема отримати кваліфіковану правову 
допомогу, доручивши ведення справи у суді адво-
кату чи іншим фахівцям у галузі права. Реалізація 

Характерною рисою законного представництва є те, що за-
конні представники мають право доручати ведення справи 
в суді іншим особам (ч. 5 ст. 39 ЦПК). Обумовлено це прагненням 
законодавця створити необхідні умови для ефективного вико-
нання покладених на особу представницьких функцій

Щодо визначення меж правової регламентації інституту пред-
ставництва у цивільному судочинстві виникає необхідність 
відокремлення законного представництва у суді від інших про-
цесуальних засобів забезпечення реалізації конституційного 
права на судовий захист
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законним представником права доручати ведення 
справи іншій особі не позбавляє його можливо-
сті брати участь у процесі разом з обраним ним 
представником. У  процесуальній літературі та-
ка правова ситуація одержала назву «подвійного 
представництва» 4. На сучасному рівні наукових 
досліджень це питання розглядається з погляду 
допустимості участі у цивільному процесі мно-
жинного складу представників однієї особи 5.

Щодо визначення меж правової регламента-
ції інституту представництва у цивільному су-
дочинстві виникає необхідність відокремлення 
законного представництва у суді від інших про-
цесуальних засобів забезпечення реалізації кон-
ституційного права на судовий захист. 

У цивільному судочинстві найбільш поши-
реним поряд із представництвом є захист прав 
інших осіб у передбачених законом випадках 
органами та особами (ст. 45 ЦПК). Науковці 
неодноразово звертали увагу на помилковість 
та неприпустимість їх змішування 6. Однак у 
процесуальній літературі і нині без врахуван-
ня особливостей правового регулювання уча-
сті у процесі осіб, які діють на захист «чужих» 
прав та інтересів, дається неоднакова, а інко-
ли навіть помилкова правова оцінка їх проце-
суального статусу  7. Так, Г.З. Лазько у своєму 
дослідженні, присвяченому визначенню пра-
вової природи представництва у цивільному 
процесі, стверджує, що у здійсненні законно-
го цивільного процесуального представництва 
особлива роль належить спеціально створеним 
у державі інституціям, основне призначення 
яких  — здійснення процесуального представ-
ництва. До таких органів автор відносить ор-
гани прокуратури, Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування і про-
понує на законодавчому рівні забезпечити чіт-
кий правовий механізм здійснення цивільного 
4 Див.: Ш е р с т ю к  В . М .  Отличие судебного представительства от других правовых инсти-
тутов // Вопросы развития теории гражданского процессуального права. — М., 1981. — С. 41.
5 Див.: С в і т л и ч н а  Г . О .  // Вісник Верховного Суду України. — 2012. — № 12. — С. 44. 
6 Див.: Гр а н і н  А . П .  Повноваження представника та його реалізація за цивільним законо-
давством України. — Автореф. дис. … канд. юр. наук. — Одеса, 2005. — С. 9.; Ч в а н к і н   С . А . 
Добровільне представництво у цивільному процесі України. Автореф. дис. … канд. юр. 
наук. — Одеса, 2005. — С. 5.
7 Див.: Л а з ь к о  Г . З .  Правова природа цивільного представництва у цивільному проце-
сі.  — Автореф. дис. … канд. юр. наук. — К., 2006 р. — С. 5—15; П е р е п е л ю к  В .  Питання 
представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві // Вісник 
Національної академії прокуратури України /  Національна  академія  прокуратури  Украї-
ни. — К., 2009. — № 2 (14). — С. 61—67.

процесуального представництва зазначеними 
суб’єктами. Пропонує також запровадити меха-
нізми публічного звітування органів прокурату-
ри та Уповноваженого Верховної Ради України  
з прав людини щодо виконання ними цих функ-
цій, юридичну відповідальність за невмотивова-
ну відмову особі виступити у цивільному проце-
сі у ролі процесуального представника 8. 

Ігнорування особливостей правової при-
роди та сутнісних ознак цих самостійних пра-
вових інститутів цивільного процесуального 
права навіть на законодавчому рівні призво-
дить до «розмивання» меж їх правового ре-
гулювання. Так, відповідно до ч. 2 ст. 172 СК 
пов нолітні дочка, син мають право звернутися 

за захистом прав та інтересів не-
працездатних, немічних батьків 
як їх законні представники без 
спеціальних повноважень. Утім 
згідно зі ст. 39 ЦПК дієздатні, але 
непрацездатні, немічні особи не 

входять до складу суб’єктів, права та інтереси 
яких захищають у суді їх законні представни-
ки. Повнолітні діти непрацездатних, немічних 
батьків можуть захищати їх права та інтереси 
у суді на підставі належним чином оформленої 
довіреності, тобто бути добровільними пред-
ставниками. Крім того, на підставі прямого 
припису у законі вони можуть бути наділені 
правом звернення за захистом прав та інтере-
сів непрацездатних, немічних батьків без спеці-
альних повноважень, не набуваючи при цьому 
статусу законного представника. 

Правом звернення до суду без спеціальних 
повноважень з метою захисту прав та інтересів 
малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непра-
цездатних осіб, окрім батьків (усиновлювачів), 
закон також наділяє бабу, діда, сестру, брата, ма-
чуху та вітчима (статті 258, 262 СК). Однак на-
дання зазначеному колу осіб права звернення до 
суду без спеціального оформлення повноважень 
не означає набуття ними процесуального стату-
су законних представників. У цьому випадку, на 
нашу думку, вони здійснюють захист прав та ін-
тересів інших осіб і беруть участь у цивільному 
судочинстві на підставі ст. 45 ЦПК. У зв’язку з 
цим положення, закріплене ст. 172 СК, потребує 
відповідної правової узгодженості зі ст. 39 ЦПК, 
якою визначено склад осіб від імені й з метою  
захисту прав, свобод та інтересів яких діють у 
суді законні представники. Звернімо увагу та-
кож на те, що згідно з ч. 3 ст. 11 ЦПК суд залучає 
до участі у справі відповідний орган чи особу, 
8 Див.: Л а з ь к о  Г . З .  Зазнач. праця. — С. 5—9, 15.

Ігнорування особливостей правової природи та сутнісних  
ознак цих самостійних правових інститутів цивільного проце-
суального права навіть на законодавчому рівні призводить до 
«розмивання» меж їх правового регулювання
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яким законом надано право захищати права, 
свободи та інтереси інших осіб, якщо дії закон-
ного представника суперечать інтересам особи, 
яку він представляє. Зазначений припис є, на на-
шу думку, прагненням законодавця мінімізувати 
негативні наслідки дій законного представника, 
не ототожнюючи при цьому процесуальний ста-
тус цих суб’єктів та законних представників. 

Підсумовуючи викладене, варто наголосити, 
що з урахуванням правової природи та значних 
відмінностей законодавчого регулювання непри-
пустимим є змішування законного представни-
цтва у цивільному судочинстві з іншими про-
цесуальними інститутами, які забезпечують 
реалізацію конституційного права осіб на судо-
вий захист. 

Новелою у цивільному процесуальному су-
дочинстві є положення ст. 43 ЦПК щодо при-
значення та заміни судом законного представ-
ника під час розгляду справи. Насамперед слід 
звернути увагу на певну неточність редакції ч. 2 
ст. 43 ЦПК та її неузгодженість з нормами матері-
ального права, якими регламентовано порядок  
встановлення опіки і піклування та призна-
чення опікуна або піклувальника (статті 60, 61, 
63 ЦК). Так, суд встановлює опіку над мало-
літньою особою та піклування над неповноліт-
ньою особою, якщо при розгляді справи буде 
встановлено, що вона позбавлена батьківського 
піклування, і призначає опікуна чи піклуваль-
ника за поданням органу опіки та піклуван-
ня (частини 3, 4 ст. 60 ЦК). Таким чином, за 
наявності закріплених у законі підстав вста-
новлення опіки або піклування і призначення 
опікуна чи піклувальника є компетенцією су-
ду. При цьому суд встановлює опіку чи піклу-
вання не за поданням органу опіки та піклу-
вання, а на підставі зазначених у законі фактів.  
До повноважень органу опіки та піклування 
віднесено тільки визначення кандидатури опі-
куна чи піклувальника і надіслання до суду 
відповідного подання. Тому до ч. 2 ст. 43 ЦПК  
потрібно внести відповідні редакційні уточ-
нення з метою уникнення розбіжно стей у її 
тлумаченні. 

Найбільш складним у застосуванні ст. 43 
ЦПК є визначення підстав щодо призначення 

законного представника або його заміни та меж 
правової дії цієї норми. 

Підставою для призначення законного пред-
ставника є: 

а) відсутність під час розгляду справи у сто-
рони або третьої особи, визнаної недієздатною 
або обмеженою у цивільній дієздатності, закон-
ного представника;

б) встановлення під час розгляду справи, що 
малолітня чи неповнолітня особа, яка позбавлена 
батьківського піклування, не має законного пред-
ставника.

Суд, встановивши під час розгляду справи за-
значені обставини, відповідно до п. 5 ст. 201 ЦПК 
має зупинити провадження у справі до залучення 
до участі у справі законного представника. Втім 

слід зауважити, що такі правові на-
слідки настають лише за умови до-
тримання встановленого законом 
порядку відкриття провадження 
у справі. Інакше, наприклад, якщо 
заява була подана недієздатною 
особою і суд всупереч вимогам п. 2 

ч. 3 ст. 121 ЦПК її прийняв, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 207 
ЦПК така заява має бути залишена без розгля-
ду. Тобто, в цьому випадку встановлення під час 
розгляду справи відсутності в особи законного 
представника не буде підставою для застосуван-
ня ст. 43 ЦПК.

За змістом ч. 3 ст. 43 ЦПК суд замінює закон-
ного представника за поданням органу опіки та 
піклування, якщо він не має права вести справу 
в суді з підстав, встановлених законом. Як ба-
чимо, достатньо чіткого визначення підстав для 
заміни законного представника ЦПК не містить.  
Тлумачення зазначеної норми закону в юридич-
ній літературі дається неоднакове. Так, зокрема, 
вказується, що заміна представника потрібна, 
якщо його дії суперечать інтересам особи, яку 
він представляє  9. Інші науковці це категорич-
но заперечують, вважаючи, що заміна закон-
ного представника не допускається, якщо він 
неналежно здійснює захист прав підопічного 
внаслідок малограмотності, похилого віку або 
діє не в його інтересах. У таких випадках, за-
значають вони, суд зобов’язаний залучити до 
участі у справі орган опіки і піклування, а не 
зупиняти провадження для заміни представни-
ка 10. Дійсно, згідно з ч. 3 ст. 11 ЦПК суд залучає 
відповідний орган чи особу, яким законом на-
дано право захищати права, свободи та інтереси 
9  Див.: Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. 
С.С. Бичкової. — К., 2008. — С. 106.
10 Див.: К р а в ч у к  В . М . ,  У г р и н о в с ь к а  О . І .  Науково-практичний коментар цивільного 
процесуального кодексу України. — К., 2006. — С. 142.

Із урахуванням правової природи та значних відмінностей 
законодавчого регулювання неприпустимим є змішування за-
конного представництва у цивільному судочинстві з іншими 
процесуальними інститутами, які забезпечують реалізацію 
конституційного права осіб на судовий захист
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інших осіб, якщо дії законного представника су-
перечать інтересам особи, яку він представляє. 
Однак не слід забувати, що згідно із законом суд 
може залучити зазначених суб’єктів до участі 
у справі для подання висновків на виконання 
своїх функціональних повноважень (ч. 3 ст. 45 
ЦПК). Обсяг їх процесуальних повноважень, 
визначений у ч. 5 ст. 46 ЦПК, є значно вужчим 
ніж у представників, що може призвести до не-
достатності таких заходів для забезпечення на-
лежного захисту у суді прав та інтересів осіб, 
законний представник яких діє всупереч їхнім 
інтересам. 

Крім того, згідно із законом фізична особа, 
поведінка та інтереси якої суперечать інтере-
сам особи, яка потребує опіки або піклування, 
не може бути опікуном або піклувальником (п. 2 
ч. 1 ст. 64 ЦК). Інакше кажучи, встановлення за-
значених обставин слугуватиме підставою для 
звільнення опікуна чи піклувальника від цих 
повноважень (ст. 64 ЦК, ст. 251 СК) та подаль-
шої заміни представника. Батьківські права та-
кож не можуть здійснюватися всупереч інтере-
сам дитини (ч. 2 ст. 155 СК). Однак батьки або 
усиновлювачі втрачають повноваження закон-
них представників тільки якщо вони позбавле-
ні батьківських прав або усиновлення визнано 
недійсним чи скасовано з підстав, встановлених 
законом (статті 164, 236—239, 242 СК), що уне-
можливлює застосування ч. 3 ст. 43 ЦПК в будь-
яких інших випадках. 

Також в юридичній літературі висловлена 
думка, що підставами заміни є передбачена ст. 41 
ЦПК заборона певним особам бути представни-
ком 11. Відомо, що підґрунтям передбачених ч. 1 
ст. 41 ЦПК обмежень щодо реалізації представ-
ницьких функцій у суді є недопустимість у ци-
вільному судочинстві процесуального сумісни-
цтва. Однак у зв’язку з цим виникає закономірне 
питання щодо порядку призначення іншого за-
конного представника для здійснення такої за-
міни. Справа у тому, що законний представник 
може бути призначений у разі його відсутності 
або якщо первісний втратив свої повноваження 
чи звільнений від них в порядку, встановленому 
законом (ст. 60 ЦК; статті 164, 236, 238, 242 СК). 

11 Див.: Те р т и ш н і к о в  В . І .  Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практич-
ний коментар. — Х.,  2010. — С. 71.

Обставини, закріплені у ч. 1 ст. 41 ЦПК, до цих 
підстав не належать, що практично унеможлив-
лює призначення іншого законного представника 
і здійснення заміни первісного в порядку, вста-
новленому ст. 43 ЦПК. 

У цьому аспекті заслуговує на увагу досвід 
ряду країн, згідно із законодавством яких від-
сутність в особи законного представника або 
відсутність у нього права вести справу в суді є 
підставою для обов’язкового призначення офі-
ційного представника судом. Так, ст.  77 ЦПК 
Республіки Білорусь передбачено, що у випадках 
відсутності представника у недієздатної сторо-
ни або третьої особи; відсутності представника 
у відповідача, місце проживання (перебування) 
якого невідоме; коли представник не вправі ве-
сти справу з підстав, встановлених законом, його 
призначає суд. Згідно зі ст. 50 ЦПК РФ суд при-
значає адвоката у разі відсутності представника 
у відповідача, місце проживання якого невідоме, 
а також в інших передбачених федеральним зако-
ном випадках. Відповідно до § 74 ЦПК Угорщини 
у випадку, коли недієздатна сторона чи юридич-
на особа не має законного представника або ж 
безвісно відсутня сторона не має представника, 
суд призначає їй офіційного представника 12. 

Таким чином, враховуючи, що надан-
ня правової допомоги в цивільному проце-
сі узгоджується з прецедентною практикою 
Європейського суду з прав людини, європей-
ськими та світовими стандартами, альтерна-

тивним правовим рішенням у 
згаданих ситуаціях могло би бу-
ти залучення до участі у справі 
для надання правової допомоги 
адвоката — представника за при-
значенням. Однак запроваджена 

у національному законодавстві модель надан-
ня безоплатної правової допомоги передба-
чає її надання у формі представництва у суді 
спеціально створеними органами  — центра-
ми з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги з залученням адвокатів, включених 
до Реєстру адвокатів, які надають безоплат-
ну вторинну правову допомогу на постійній  
основі за контрактом, та адвокатів, включених 
до Реєстру адвокатів, які надають безоплат-
ну вторинну правову допомогу на тимчасовій 
основі на підставі договору, і встановлює ви-
черпний перелік суб’єктів права на безоплат-
ну правову допомогу та вичерпне коло осіб, за 
зверненням яких така допомога та призначення 

12 Див.:  http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_books-688.htm

Заслуговує на увагу досвід ряду країн, згідно із законодавством 
яких відсутність в особи законного представника або відсут-
ність у нього права вести справу у суді є підставою для обов’яз-
кового призначення офіційного представника судом 
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представника може здійснюватися (статті 14, 
15, 18 Закону «Про безоплатну правову допо-
могу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI; далі — 
Закон). 

Призначення адвоката для надання безоплат-
ної правової допомоги у формі представництва 
неповнолітнім та недієздатним особам з підстав, 
визначених у ч. 1 ст. 41 ЦПК, та у випадку, якщо 
дії законних представників суперечать інтересам 
підопічних, цим Законом не передбачено. Не пе-
редбачено також і залучення у випадку необхід-
ності представника за призначенням на вимогу 
суду, який розглядає справу. Тому доцільно роз-
ширити перелік підстав для надання безоплатної 
правової допомоги та кола осіб, за зверненням чи 
на вимогу яких вона може надаватися.

Щодо визначення підстав для заміни пред-
ставника під час розгляду справи, вирішальним, 
на нашу думку, є те, що, виходячи з основних за-
сад участі представника у цивільному судочин-
стві, представник не має права вести справу в 
суді у зв’язку з відсутністю у нього відповідних 
повноважень. Втім якщо цей факт був встанов-
лений на час відкриття провадження у справі, то 
правовими наслідками відсутності в особи від-
повідних повноважень на ведення справи є, від-
повідно, повернення заяви (п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК) 
та залишення заяви без розгляду у випадку вста-
новлення цього під час розгляду справи (п. 2 ч. 1 
ст. 207 ЦПК), оскільки це свідчить про незакон-
ність відкриття провадження. 

Отже, по-перше, правова дія ч. 3 ст. 43 ЦПК 
поширюється на випадки відсутності у закон-
ного представника права на ведення справи в 
суді з підстав, які виникли чи встановлені після 
відкриття провадження у справі, яке відбулося 
з дотриманням встановленого законом поряд-
ку. По-друге, відсутність у представника пра-
ва на ведення справи може бути обумовлена 
втратою цих повноважень під час ії  розгляду 
або звільненням від них із підстав, передбаче-
них законом. Так, наприклад, батьки, які по-
збавлені батьківських прав, перестають бути за-
конними представниками дитини (ст. 166 СК). 
Усиновлювачі втрачають право бути законними 
представниками усиновлених дітей у разі скасу-
вання усиновлення або визнання усиновлення 

недійсним (статті 237, 239 СК). Батьки (усинов-
лювачі), опікуни (піклувальники), якщо вони 
визнані недієздатними, також втрачають право 
на здійснення представницьких функцій у су-

ді, що випливає з контексту ст. 40 
ЦПК, ст. 60 ЦК. 

Звільнення особи від повнова-
жень опікуна або піклувальника 
може здійснюватись у разі:

а) невиконання нею своїх 
обов’язків;

б) порушення прав підопічного; 
в) поміщення підопічного до навчального за-

кладу, закладу охорони здоров’я або закладу со-
ціального захисту (ч. 3 ст. 75 ЦК); 

г) якщо між представником та його підопіч-
ним склалися стосунки, які перешкоджають 
здійсненню ним опіки, піклування, або поведінка 
представника та його інтереси суперечать інтере-
сам особи, яка потребує опіки або піклування 
(ст. 64 ЦК; ст. 251 СК); 

д) за заявою особи, яка є опікуном чи піклу-
вальником (ст. 75 ЦК) тощо.

Підсумовуючи викладене, можна дійти ви-
сновку, що чинний ЦПК вніс певні зміни у пра-
вове регулювання законного представництва, 
розширивши склад осіб, які можуть бути закон-
ними представниками у цивільному судочинстві. 
У зв’язку з цим виникає необхідність більш чіт-
кого правового регулювання наділення інших 
осіб, крім батьків, усиновлювачів, опікунів та пі-
клувальників, правом здійснювати у суді функції 
законних представників. З урахуванням розши-
рення переліку осіб, які можуть бути законними 
представниками, що є умовно відкритим, непри-
пустимим є змішування процесуального статусу 
законних представників та суб’єктів, які у випад-
ках, передбачених законом, можуть брати участь 
у процесі з метою захисту «чужих» прав та інтере-
сів. Подальшого вдосконалення потребує правове 
регулювання підстав та порядку заміни законного 
представника під час розгляду справи. У зв’язку з 
цим доцільно розширити перелік підстав для за-
лучення представника за призначенням із метою  
надання правової допомоги у формі представни-
цтва у суді та коло осіб, за зверненням чи на ви-
могу яких таке призначення може здійснюватися. 
Слід також зазначити, що зміни, які відбулися у 
правовому регулюванні законного представни-
цтва у цивільному судочинстві, мають важливе 
значення для його подальшого розвитку. Водночас 
і нині залишаються питання, нагальне законодав-
че вирішення яких є першочерговим у забезпечен-
ні доступності та ефективності судового захисту.

Щодо визначення підстав для заміни представника під час роз-
гляду справи, вирішальним, на нашу думку, є те, що, виходячи з 
основних засад участі представника у цивільному судочинстві, 
представник не має права вести справу в суді у зв’язку з відсут-
ністю у нього відповідних повноважень


