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Окремі законодавчі пропозиції щодо реформування інституту  
професійного представництва адвоката у цивільному процесі

Окремі законодавчі новели, які запропоновано проектом Закону України «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів» № 6232 (далі – проект Закону України № 6232) [1] 
характеризуються неоднозначністю, дискусійністю та відображають певну непос-
лідовність в законотворчій діяльності з боку суб’єктів законодавчої ініціативи. 
У зв’язку з цим уявляється доцільним проаналізувати окремі дискусійні питання, 
які викладені у зазначеному проекті нормативного акту. 

Поряд з цим, варто окремо зазначити, що зацікавленість проблематикою онов-
лення чинного цивільного процесуального законодавства у зв’язку з проведенням 
судової реформи в Україні належним чином відображена у наукових дослідженнях 
кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого [2].

Законодавчою ініціативою, яка викладена у змісті проекту Закону України 
№ 6232, та пов’язана з професійною діяльністю адвокатів як професійних представ-
ників у цивільному процесі, є пропозиція закріпити у змісті ЦПК України специфіку 
малозначних справ (малозначних спорів).

Указаним проектом пропонується нова редакція ч. 2 ст. 61 ЦПК України, 
де йдеться про те, що при розгляді спорів, що виникають з трудових відносин, 
а також справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути 
особа, яка досягла 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком 
осіб, визначених у статті 62 ЦПК України. Такі пропозиції деталізуються у змісті 
запропонованої вказаним законопроектом нової редакції ч. 6 ст. 20 ЦПК України, 
де передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 

1) справи, у яких ціна позову не перевищує сто розмірів прожиткового міні-
муму для працездатних осіб; 

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які 
підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та 
справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. 

На нашу думку, вказані законодавчі пропозиції є суперечливими, оскільки 
вони протирічать змісту законопроекту № 5221 [3], у якому суб’єкт законодав-
чої ініціативи пропонує доповнити зміст ст. 10 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» новою частиною 5, у якій пропонується розуміти малозначний 
спір як будь-який немайновий спір, а також майновий спір, якщо ціна позову не 
перевищує одного мільйону гривень. 

Виходячи з вказаного наявна, як вважаємо, непослідовність у пропозиціях 
суб’єкта законодавчої ініціативи, який прагне удосконалити та деталізувати пра-
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вове регулювання інституту малозначних спорів у судах. Поряд із цим, автор є при-
бічником позиції, згідно з якою є не правильним розуміти ті категорії справ, які 
визначені у проекті Закону України № 6232 як малозначні, оскільки навіть саме 
поняття «малозначність» не відображає сутність вказаних правових спорів через 
достатньо значні розміри цін позовів у таких справах. 

Поряд із вищенаведеними суперечливими законодавчими пропозиціями, також 
убачається дискусійним питання щодо запровадження нового інституту «самопред-
ставництва у судах». Відповідно до змісту запропонованої проектом Закону України 
№ 6232 нової редакції ч. 1 ст. 59 ЦПК України, сторона, третя особа, а також особа, 
якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати 
участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представ-
ника. Вказані положення деталізуються у ч. 3 вказаної статі, у якій передбачено, що 
юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого 
органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення 
(самопредставництво юридичної особи), або через представника. 

Беручи до уваги вищенаведені пропозиції суб’єкта законодавчої ініціативи, на 
нашу думку, запровадження інституту самопредставництва прямо суперечить запро-
вадженому інституту виключного представництва адвокатами інтересів осіб у судах 
(крім окремих передбачених законодавством випадках). Вказана суперечність поля-
гає у тому, що запроваджений законодавцем підхід до концентрації виключних пред-
ставницьких повноважень адвокатів, зокрема у цивільному процесі, буде не дієвим, 
оскільки пропозиції, які передбачені у проекті Закону України № 6232, фактично 
нівелюють виключне представництво адвокатами інтересів осіб у судах. 

Таким чином, беручи до уваги викладене, вважаємо, що законодавчі пропозиції, 
які викладені у проекті Закону України № 6232 та стосуються реформування інсти-
туту представництва інтересів осіб у судах несуть у собі ті новели, які суперечать 
змісту норм Конституції України. Це пояснюється фактичним зменшенням концен-
трації виключних повноважень адвокатів на здійснення представництва у судах. 
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