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редставництво інтересів громадянина або держави 
в суді у випадках, визначених законом, покладено 
на Прокуратуру України відповідно до п. 2 ст. 121 

Конституції України. Частина 1 ст. 2 Господарського 
процесуального кодексу України (далі - ГПК України) 
включає прокурорів та їх заступників до кола осіб, за 
позовними заявами яких господарський суд порушує 
справи. У зв’язку з виникненням деяких проблем у цій 
сфері доречно розглянути порушене питання 
докладніше та виявити шляхи їх вирішення. 

Дослідженням цієї проблеми займалися М. Абрамов, 
В. Глаговський, Д. Мазур, М. Руденко, П. Шумський та 
деякі інші вчені, однак їх дослідження здійснювалися 
переважно в 1994-1998 pp., тому у зв’язку з 
проведенням судової реформи 2001 — 2002 pp. 
більшість з цих висновків втратила актуальність, інші - 
зовсім не можна застосувати сьогодні. Однак певні 
проблеми залишилися та потребують негайного вирі-
шення. 

Слід визнати, що представництво прокурором 
інтересів держави в суді відрізняється від інших видів 
представництва низкою специфічних ознак: складом 
представників і колом суб’єктів, інтереси яких вони 
представляють, обсягом повноважень, формами їх 
реалізації. Сторона у справі через сукупність 
процесуальних прав реалізує свій матеріально-правовий 
інтерес, прокурор же безпосереднього інтересу в справі 
не має, процесуальний інтерес останнього обумовлений 
специфікою його державних функцій. Отже, якщо інші 
особи беруть участь у справі, як правило, на захист 
власного інтересу, то участь прокурора спрямована ви-
ключно на захист порушених державних інтересів. 

Відповідно до ст. 2 АПК України в редакції від 
06.11.91 р. прокурори користувалися правом звернення 
з позовними заявами до арбітражного суду в інтересах 
державних органів, державних підприємств і 
організацій. Безперечно, таке положення ставило 
державну форму власності вище за 

12 інші, що суперечило Закону України «Про власність». 
Тому скасування цього положення стало важливою 
подією в реалізації принципу рівності всіх перед 
законом в господарському процесі. Так, в редакції 
Закону України «Про внесення змін до Арбітражного 
процесуального кодексу України» від 13.05.97 р. ст. 2 
Кодексу було встановлено, що арбітражний суд 
порушує справи за позовними заявами прокурорів та їх 
заступників, які звертаються до арбітражного суду в 
інтересах держави. Таким чином, положення ст. 2 АПК 
були приведені у відповідність до ст. 121 Конституції 
України. 

Однак поняття «е інтересах держави» неоднозначно 
тлумачилось і застосовувалося Вищим арбітражним 
судом та органами прокуратури України, тому виникла 
практична необхідність у з’ясуванні основних понять 
ст. 2 АПК України. 

Пунктом 1 Рішення Конституційного Суду України 
від 08.04.99 р.

1
 встановлено, що «прокурори та їх 

заступники подають до арбітражного суду позови саме 
в інтересах держави, а не в інтересах підприємств, 
установ і організацій незалежно від їх підпорядкування 
і форм власності», а пунктом 2 - що під поняттям 
«орган, уповноважений державою здійснювати 
відповідні функції у спірних відносинах» потрібно ро-
зуміти «орган державної влади чи орган місцевого 
самоврядування, якому законом надано повноваження 
органу виконавчої влади». 

Тому вважаємо, що не можна не погодитися з 
думкою П. Шумського про те, що прокурор представляє 
і захищає в суді інтереси держави, коли відповідні 
державні органи контролю за додержанням законів не 
роблять цього, будучи зобов’язаними забезпечувати 
територіальну цілісність, су- 

'Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та 
Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення 
положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України 
(справа про представництво прокуратурою України інтересів держави 
в арбітражному суді) // Офіційний вісник Украпи. - 1999. - № 15. - Ст. 
614. 
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веренітет, економічну, державну, інформаційну, 

національну безпеку, законність і правопорядок тощо, 

виходячи зі свого відомчого підходу, або коли дані 

органи некомпетентні, не мають достатнього професіо-

налізму для виконання обов’язків щодо захисту 

державних інтересів, а також коли ці органи контролю 

безпосередньо посягають на інтереси держави. 

Прокуратура звертається за захистом інтересів 

держави у суд, коли органи центральної виконавчої 

влади, місцеві адміністрації, органи місцевого 

самоврядування порушили законність під час видання 

правових актів, а також за захистом порушених засад 

конституційного ладу, суспільного життя, права 

власності, економічної, екологічної та інформаційної 

безпеки держави
1
. 

Конституційний Суд України визнає, що поняття 

«інтереси держави» є оціночним поняттям. Прокурор 

або його заступник самостійно визначає і обгрунтовує в 

позовній заяві, в чому полягає порушення інтересів 

держави чи в чому існує загроза інтересам держави, і ця 

заява за ст. 2 АПК України є підставою для порушення 

справи в арбітражному суді (п. 1 Рішення). 

Якщо звернути увагу на те, як це питання 

вирішується, наприклад, в Російській Федерації, то слід 

зазначити, що у ч. 2 ст. 4 АПК РФ записано, що 

прокурори мають право звернутися до арбітражного 

суду тільки за захистом державних і суспільних 

інтересів. Однак, виходячи зі ст. 107 АПК РФ, 

пред’явлення прокурором позову на захист прав 

організації або громадянина- підприємця не є підставою 

до відмови в прийнятті позовної заяви
2
. 

 

Так, ухвалою Арбітражного суду Республіки 

Башкортостан було повернено без розгляду позовну 

заяву першого заступника прокурора Республіки 

Башкортостан в інтересах Ощадбанку РФ в особі 

Бірського відділення № 4614 про стягнення з ПП 

«Арміне» певної грошової суми. Позовна заява 

повернена з мотиву захисту прокурором 

комерційної діяльності банку, а не державних і 

суспільних інтересів, як це передбачено ст. 41 АПК 

РФ. 

Президія ВАС РФ скасувала ухвалу суду першої 

інстанції, оскільки питання про те, що саме 

потрібно вважати державним або суспільним 

інтересом, достатнім для пред’явлення позову, 

вирішується прокурором. Право переоцінки його 

кваліфікації, допущених відповідачем порушень 

арбітражного суду законодавчими актами не 

надано. Сам по собі факт збігу інтересів держави і 

                     
1
Шумський Я. Представництво прокурора в суді // Право України. - 1998. - № 2. - 

С. 24. 
2
Комментарий к АПК Российской Федерации. - М., 1998. - С. 10. 

суспільства з комерційними інтересами 

конкретних суб’єктів цивільного права не 

позбавляє прокурора можливості подати позов 

відповідно до ст. 41 АПК РФ. Підстави для 

повернення позовної заяви, що наведені у ст. 108 

АПК РФ, розширеному тлумаченню не підлягають 

і повинні застосовуватися судом незалежно від 

того, ким з належних учасників арбітражного 

процесу подана позовна заява. 

 

Однак, виходячи з цього підходу, незрозуміло, як 

визначити наявність і межі державних та суспільних 

інтересів, що під цими термінами слід розуміти: інтереси 

всього населення країни, регіону, населеного пункту, 

колективу підприємства, який може бути великим або 

нечисленним. Відповіді на ці запитання законодавець не 

дає ні в Україні, ні в Російській Федерації. 

В юридичній літературі висловлюються різні точки 

зору з цього приводу. Деякі автори підкреслюють, що 

прокурор відповідно до чинного законодавства не має 

права пред’являти позов в господарському суді в інте-

ресах одного підприємства проти іншого
3
. Інші 

дослідники не згодні з ними на підставі того, що 

прокурор виступає в інтересах потерпілого проти 

правопорушника
4
. Вважаємо, що останній доказ не 

можна визнавати обґрунтованим, оскільки у будь-якому 

випадку при порушенні договору нанесено шкоду і 

державі, і громадянам: державі - тому, що при 

невиконанні умов договору, наприклад, до державного 

та місцевого бюджету не надійшла відповідна сума 

податків, а громадянам - тому, що через неотримання 

податків в бюджет затримується сплата заробітної плати, 

пенсій та інших соціальних виплат. Тому часто 

втручання прокурорів обумовлено збігом державних і 

суспільних інтересів з інтересами трудових колективів 

підприємств недержавної форми власності. 

Однак слід звернути увагу на те, що згідно з п. 6.6 

роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання практики 

застосування розділу VI Арбітражного процесуального 

кодексу України» від 04.03.98 р. № 02-5/78, приймаючи 

рішення зі справи, провадження в якій порушено за 

заявою прокурора або його заступника, а також у 

випадках, коли позивач звільнений від сплати дер-

жавного мита, арбітражний.; господарський суд повинен 

виходити з того, що в разі залишення позову без 

задоволення, державне мито не стягується; у разі 

задоволення позову повністю або частково державне 

мито стягується до Державного бюджету 

3
Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина 

або держави в суді // Право України. - 1997. - № 11. — С. 61—62. 
4
Абрамов Н. О прокуратуре: общий надзор и предъявление исков в судах // 

Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - М° 4. - С. 5.  

                     
 

 



14 

 

 
 
 
 

України з відповідача, якщо він не звільнений від 
його сплати. 

На наш погляд, це не зовсім правильно. Для 
розкриття актуальності даної проблеми необхідно 
зауважити, чому більшість підприємств різних форм 
власності звергаються до прокурора з проханням подати 
позов від імені останнього: в цьому випадку вони 
«економлять» на сплаті державного мита. Тому 
доречною здається пропозиція Д. Мазура, що мито за 
позовами прокурорів стягується у випадку відмови у 
позові з господарюючого суб’єкта, в інтересах якого 
було заявлено вимоги

4
. Зокрема, в Господарському 

кодексі Республіки Беларусь від 1992 р. таке положення 
закріплено та діє досить ефективно. Вважаємо, його 
доцільно поширити й на ситуацію, коли позов прокурора 
в інтересах такої особи не було задоволено. 

Необхідно поставити ще одне вкрай важливе 
питання. Так, на практиці, якщо господарське 
товариство має хоча б невелику частку державної 
власності у статутному фонді, прокурор ще може 
спробувати довести, що інтереси держави постраждали. 
Однак, якщо товариство не має жодного відсотка дер-
жавної частки, то у нього вже не має шансів звертатися з 
проханням до прокурора щодо захисту його інтересів. 

 

Наприклад, прокурор Центрального району м. 
Одеси звернувся до Одеського обласного 
господарського суду з позовом про стягнення 
заборгованості щодо користування електроенергією 
в інтересах держави в особі ВАТ «Одесаобленерго» 
проти відповідача - комунального підприємства 
«Одеська ТЕЦ-2». Якщо розглянути це питання з 
точки зору чинного законодавства, то, по-перше, 
необхідно зауважити, що ВАТ не належить до 
органів, «уповноважених державою здійснювати 
відповідні функції у спірних відносинах» (п. 2 
Рішення Конституційного Суду України); по-друге, 
зазначене підприємство містить державну частку у 
розмірі близько ЗО %, а у «Одеської ТЕЦ-2» - 100 
% у комунальній власності. Тобто згідно з чинним 
законодавством прокурору у прийнятті позовної 
заяви повинно бути відмовлено. 

Однак не можна однозначно стверджувати, що 
державні інтереси у сфері енергетики в даному 
випадку не постраждають. Тобто виникає 
суперечливе питання, що потребує вирішення на 
законодавчому рівні. 

 

Розглянута ситуація розкриває проблему: 
зазначені положення ГПК України ставлять прокурора у 
залежність від певних обставин, проте прокурори згідно 
зі ст. б Закону України «Про прокуратуру» здійснюють 
свої повноваження на підставі додержання Конституції 
України та чинних на території республіки законів 
незалежно від будь-яких органів державної влади, по-
садових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи  

 

                     
1
Мазур Д. Взаимодействие арбитражною суда и прокуратуры // Юрид. вестник. - 

1994. - № 3. - С. 48. 

 
 
 
 

їх органів. Крім того, це ставить захист інтересів 
підприємства в залежність від форми власності, 
що неприпустимо. Необхідно зрівняти всі форми 
власності у правах на захист прокурором вве-
денням відповідного положення в ГПК України. 

Важливе значення має також встановлення на 
законодавчому рівні примірного переліку 
категорій справ, за якими є можливість звернення 
прокурорів за захистом інтересів держави. При 
цьому необхідно закріпити і право прокурора 
звернутися з позовом від свого імені на захист 
прав та інтересів окремих громадян, колективних 
об’єднань та держави. 

Конституція України та чинне законо давство 
визначають рівність усіх форм влас пості та рівні 
умови захисту права власност для всіх суб’єктів 
підприємницької діяль ності. У розвиток цієї 
норми необхідно за кріпити право прокурора 
звертатися до гос подарського суду із заявою в 
інтересах юрт дичних осіб для захисту їх прав та 
охорс шованих законом інтересів. 

Крім того, доцільно додатково регламенту 
вати обов’язкову участь прокурора в гос- 
подарському процесі з метою охорони і захисту 
державних інтересів по справах, ш в’язаних із: 

•  діями державних органів та їх поса- 
дових осіб, у тому числі справи про в знання 
недійсними актів таких державні органів та їх 
посадових осіб; 

•  злочинними посяганнями на права 
законні інтереси громадян, держави та суспільства 
в господарській сфері; 

•  захистом порушених засад конститу- 
ційного ладу, суспільного життя, права власності, 
економічної, екологічної та інформаційної безпеки 
держави; 

•  захистом масового інтересу, тобто 
прав великих груп громадян у випадках, коли вони 
порушуються одним протиправним діянням або 
одним незаконним норматив правовим актом; 

•  будь-якими очевидними порушенні 
закону, які можуть завдати істотної шкоди 
законним інтересам громадян, якщо не будуть 
негайно усунуті; 

•  захистом суверенітету, територіальної 
цілісності, державного кордону України 
гарантуванням її державної, економічної  

 



інформаційної, екологічної безпеки, охороною землі як 
національного багатства; 

•  захистом прав усіх суб’єктів права власності та 
господарювання тощо; 

•  поверненням незаконно витрачених державних 
бюджетних коштів, а також в інтересах державного 
бюджету про стягнення з боржників податків і зборів 
(обов’язкових платежів) шляхом звернення стягнення на 
їх майно

1
; 

•  випадками, якщо відповідні державні органи 
контролю за додержанням законів не захищають 
інтереси держави за будь-яких обставин або 
безпосередньо посягають на них; 

•якщо це передбачено законодавчими актами 
(наприклад, ст. 38 Закону «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», ст. 31 Закону «Про об’єднання громадян» 
тощо)

2
. 

Обов’язкова участь прокурора у цих справах з метою 
охорони і захисту державних інтересів сприятиме 
виконанню прокуратурою основної мети її діяльності, за-
кріпленої у ст. 4 Закону України «Про прокуратуру», а 
саме: всемірне утвердження верховенства закону, 
зміцнення правопорядку. Завданням прокуратури є 
захист від неправомірних посягань закріплених Консти-
туцією України незалежності республіки, суспільного та 
державного ладу, політичної та економічної систем прав 
національних груп і територіальних утворень, гарантова-
них Конституцією, іншими законами України та 
міжнародними правовими актами соціально-
економічних, політичних, особистих прав і свобод 
людини та громадянина, основ демократичного устрою 
державної влади, правового статусу місцевих Рад, 
органів самоорганізації населення. 

Насамкінець ще раз необхідно підкреслити, що 
особливістю участі прокурора в господарському процесі 
є виключно захист порушених державних або суспільних 
інтересів. Тому слід визнати, що функція представ-
ництва прокурором інтересів держави в господарському 
суді - досить важливе повноваження, щоб приділити 
йому увагу на законодавчому рівні. Вважаємо, якщо 
викладені пропозиції щодо внесення змін до законодав-
чих актів будуть враховані, це сприятиме повнішому 
забезпеченню правопорядку та верховенства закону. 

Безперечно, це вимагатиме від органів прокуратури 
більш глибоко доходити суті кожної справи. У зв’язку з 
цим слід визнати доречною пропозицію М. Руденка 
щодо створення в облгпрокуратурах спеціального 
відділу по забезпеченню участі прокурорів у 
господарському процесі

3
. Особливості даного виду 

процесу дають змогу визнати такий крок доцільним. 
Тому необхідне доопрацювання багатьох теоретичних і 
практичних питань, закріплення на законодавчому рівні 
положень стосовно такої представницької діяльності, 
внесення змін до ГПК України, Закону «Про 
прокуратуру» та інших законодавчих і нормативно-пра-
вових актів України. 
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