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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Із прийняттям у 2012 році Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в Україні було запроваджено інститут 

«іноземного адвоката», що передбачає можливість здійснення адвокатської 

діяльності на території України особами, які набули статусу адвоката в іншій країні, 

користуючись при цьому правами, обов’язками та гарантіями професійної 

діяльності, передбаченими для адвокатів України.  

Лібералізація доступу іноземних адвокатів до національної сфери надання 

правничої (правової) допомоги викликала неоднозначну реакцію адвокатського 

співтовариства та бурхливу дискусію з даного питання серед науковців і практиків. 

Основним лейтмотивом вказаної дискусії стала проблема захисту інтересів 

українських адвокатів в умовах конкуренції з іноземними колегами. Досі, як 

свідчать результати проведеного нами анкетування, значна частина українських 

адвокатів (37%) негативно сприймає ідею здійснення професійної діяльності в 

Україні іноземними адвокатами. Водночас, за даними Єдиного реєстру адвокатів 

України кількість іноземних адвокатів в Україні станом на березень 2019 року 

складала лише 19 осіб, що свідчить про непопулярність вітчизняного ринку 

адвокатських послуг. 

Очевидно, що оцінка обґрунтованості, необхідності, доцільності запровадження 

вказаного інституту повинна враховувати не лише інтереси національної 

адвокатури, а й сучасні тенденції суспільного розвитку та похідних від них 

особливостей транскордонної професійної діяльності юристів в умовах глобалізації. 

Принципово новий підхід у питаннях допуску іноземних адвокатів до сфери 

надання професійної правничої (правової) допомоги в нашій державі відображає 

прагнення України бути учасником європейських та загальносвітових інтеграційних 

процесів та повноцінного включення в систему вільного транскордонного руху 

товарів і послуг, зокрема, й у сфері юриспруденції. 

Слідування загальносвітовим тенденціям розвитку адвокатури водночас 

потребує виваженого підходу щодо забезпечення балансу з правовим статусом 

національних адвокатів. У зв’язку з цим, питання оптимального підходу до 

визначення правового статусу іноземного адвоката в Україні, набуває особливої 

актуальності. Його вирішення потребує належної теоретичної розробки та науково 

обґрунтованих положень, що стануть базисом для вдосконалення порядку 

легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні, реалізації їх 

професійних прав і обов’язків, юридичної відповідальності, а також гарантій їх 

адвокатської діяльності в умовах правової системи України. 

Аналіз існуючого у сфері адвокатури наукового доробку свідчить про 

епізодичність вивчення окресленої проблематики. Серед вітчизняних науковців 

окремі її питання розглядали Н.М. Бакаянова, А.М. Бірюкова, А.В. Біцай, 

Т.В. Варфоломеєва, Т.Б. Вільчик, С.В. Гончаренко, О.Л. Жуковська, 

С.О. Іваницький, А.В. Іванцова, В.В. Заборовський, М.А. Погорецький, 

М.М. Погорецький, В.О. Святоцька, О.Д. Святоцький, О.С. Старенький, Л.В. Тацій, 

С.Я. Фурса, О.З. Хотинська-Нор, О.Г. Яновська та інші.  



4 

 

 4 

Проте комплексних досліджень правового статусу іноземного адвоката в 

Україні у вітчизняній доктрині досі не проводилося, що й зумовило вибір і 

актуальність теми дисертації. 

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

спрямоване на реалізацію положень Указу Президента України від 20 травня 2015 р. № 

276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015 – 2020 роки» та виконане у межах планів науково-

дослідної роботи Академії адвокатури України «Конституційна функція адвокатури у 

захисті прав і законних інтересів в контексті світових стандартів» на 2013-2016 рр. 

(державний реєстраційний номер 0113U001431), «Захист конституційних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні» на 2013-2018 рр. (державний реєстраційний номер 

0113U001491), у межах планів науково-дослідної роботи кафедри адвокатської 

майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України 

«Історія і організація адвокатури» на 2013-2016 рр. (державний реєстраційний номер 

0113U001424), «Конституційні гарантії надання адвокатом професійної правничої 

допомоги в Україні» на 2017-2022 рр. (державний реєстраційний номер 0117U000980), 

а також у межах планів науково-дослідної роботи кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Академії адвокатури України «Процесуальні та криміналістичні засоби 

забезпечення змагального і диспозитивного кримінального судочинства» на 2017-

2020 рр. (державний реєстраційний номер 0117U000783) та кафедри кримінального та 

адміністративного права Академії адвокатури України «Кримінально та 

адміністративно правова охорона особи, суспільства та держави від протиправних 

посягань, гарантована Основним законом України» на 2017-2022 рр. (державний 

реєстраційний номер 0117U000979). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради 

Академії адвокатури України (протокол № 5 від 26 березня 2015 р.). Уточнення 

теми дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Академії адвокатури України 

(протокол № 8 від 21 березня 2019 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних засад реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні, 

виявлення теоретичних і практичних проблем, а також формулювання науково 

обґрунтованих пропозицій щодо його вдосконалення. 

Реалізація поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

– визначити основні етапи розвитку інституту доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в Україні; 

– на основі аналізу відповідного зарубіжного досвіду здійснити 

систематизацію основних підходів до практики забезпечення доступу іноземних 

адвокатів до професійної діяльності в іншій країні; 

– визначити міжнародно-правові передумови здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні і світі; 

– охарактеризувати процедуру легалізації професійної діяльності іноземного 

адвоката в Україні; 
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– з’ясувати особливості законодавчого закріплення прав та обов’язків 

іноземних адвокатів в Україні, а також гарантій їх реалізації в умовах вітчизняної 

правової системи; 

– сформулювати вихідні позиції для формування прийнятної моделі 

дисциплінарної відповідальності іноземних адвокатів в Україні; 

– визначити особливості та підстави припинення професійної діяльності 

іноземних адвокатів в Україні; 

– охарактеризувати специфіку здійснення іноземним адвокатом захисту, 

представництва, консультаційної діяльності та інших видів правничої (правової) 

допомоги в Україні; 

– з’ясувати потенційні обмеження у сфері здійснення професійної діяльності 

іноземними адвокатами в Україні; 

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність та практики його 

застосування в частині реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають, змінюються та 

припиняються у зв’язку з реалізацією правового статусу іноземного адвоката в Україні. 

Предметом дослідження є правовий статус іноземного адвоката в Україні. 

Методи дослідження. Методологія дисертаційного дослідження базується на 

використанні таких загальнонаукових методів пізнання, як індукція, дедукція, аналіз, 

синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння, аналогія, класифікація, моделювання. 

Зважаючи на специфіку предмета дослідження, серед застосованих спеціально-

наукових методів особливе місце займає порівняльно-правовий метод, реалізований 

при співставленні нормативних положень, що регламентують правовий статус 

іноземних адвокатів в Україні, з відповідними міжнародно-правовими положеннями, а 

також законодавчими положеннями інших держав (підр.1.2, 1.3.). Крім того, 

характеристика окремих елементів правового статусу іноземних адвокатів та аналіз 

особливостей здійснення ними професійної діяльності в Україні здійснено саме у 

порівняльному контексті з аналогічними позиціями щодо вітчизняних адвокатів. 

До ключових методів, застосованих у цьому дослідженні, відноситься також 

формально-юридичний метод, покладений в основу вирішення дослідницьких завдань 

щодо визначення таких понять, як «іноземний адвокат», «легалізація професійної 

діяльності іноземного адвоката», «гарантії професійної діяльності іноземного 

адвоката» (підр. 1.4, 2.1). Вказаний метод застосований під час аналізу змісту норм 

міжнародного права та законодавства України, які регулюють правовий статус 

іноземного адвоката (підр. 1.2, 1.3). Застосування системно-структурного методу 

дозволило представити правовий статус іноземного адвоката в Україні як 

впорядкованої сукупності взаємопов’язаних елементів: прав, обов’язків, гарантій 

професійної діяльності, особливостей юридичної відповідальності та припинення 

діяльності в Україні (розд. 2). Історико-правовий метод дав можливість простежити 

динаміку змін у правовому статусі іноземних адвокатів в Україні в різні історичні 

періоди (підр. 1.1.). Для науково-практичного обґрунтування окремих висновків та 

пропозицій відповідними емпіричними даними були застосовані статистичний 

та соціологічний методи наукового дослідження (розд. 2, 3). 
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Теоретичне підґрунтя дисертації склали праці вітчизняних і зарубіжних 

дослідників як у сфері адвокатури, так і в інших галузях, зокрема: філософії, історії, 

філології, теорії держави і права, судоустрою, кримінального, цивільного, 

господарського та адміністративного судочинства, а також цивільного права. 

Нормативну базу дослідження склали міжнародно-правові документи, закони 

та підзаконні нормативно-правові акти України та зарубіжних держав, акти 

нормотворчості органів адвокатського самоврядування національного та 

міжнародного рівня. 

Емпіричною основою роботи стали офіційні статистичні дані та результати 

опитування за спеціально розробленою анкетою 216 адвокатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим комплексним монографічним дослідженням, в якому розкрито теоретико-

правові та практичні проблеми реалізації правового статусу іноземного адвоката в 

Україні. До основних і таких, що конкретизують наукову новизну отриманих 

результатів, відносяться такі положення та висновки: 

вперше: 

– запропоновано авторську дефініцію поняття «іноземний адвокат» – особа, 

яка отримала статус адвоката в іншій (по відношенню до України) державі, та 

відповідно до змісту національних норм або міжнародних домовленостей, набула 

права здійснювати адвокатську діяльність в Україні; 

– систематизовано основні підходи до практики забезпечення доступу 

іноземних адвокатів до професійної діяльності в іншій країні за такими критеріями 

як: а) характер правового зв’язку адвоката з країною надання правничої (правової) 

допомоги; б) строки здійснення професійної діяльності за кордоном; 

в) територіальна специфіка надання правничої (правової) допомоги; г) межі свободи 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності; д) характер самостійності 

здійснення професійної діяльності; є) коло країн, представники юридичної професії 

у яких допускаються до національної юридичної практики; 

– сформульовано основні положення інституту легалізації професійної 

діяльності іноземного адвоката в Україні, який охоплює всю послідовність 

юридично значимих дій і процедур, пов’язаних із набуттям таким адвокатом права 

здійснення адвокатської діяльності у відповідному правовому статусі згідно з 

вимогами національного законодавства; 

– обґрунтовано дискримінаційний характер правового статусу іноземного 

адвоката, що полягає в обмеженні сфери реалізації його повноважень в Україні 

виключно наданням інформації, консультацій і роз’яснень з питань законодавства 

держави, в якій він отримав право на здійснення адвокатської діяльності, та 

представництвом інтересів клієнтів в міжнародних та/або іноземних судових 

інстанціях, складанням пов’язаних із цим процесуальних документів; 

– здійснено розмежування доступу іноземного адвоката до професійної 

діяльності в Україні крізь призму існуючих правил в’їзду, транзитного проїзду або 

перебування в країні, що передбачає його поділ на: а) надспрощений; б) спрощений; 

в) умовно спрощений; г) ускладнений; 
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 удосконалено: 

– наукові підходи до розуміння особливостей реалізації обов’язку іноземного 

адвоката щодо дотримання етичних норм при здійсненні адвокатської діяльності в 

Україні; 

– класифікацію гарантій професійної діяльності іноземних адвокатів в 

Україні; 

– теоретико-правову модель дисциплінарної відповідальності іноземних 

адвокатів в Україні, яка включає в себе: умови та межі поширення юрисдикції 

кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури України на іноземного адвоката, 

підстави дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката в Україні, 

процедурні особливості дисциплінарного провадження стосовно іноземного 

адвоката в Україні, дисциплінарні стягнення, що можуть бути застосовані до 

іноземного адвоката в Україні; 

набули подальшого розвитку: 

– ідеї, що міжнародний захист представляє собою не тільки право на 

звернення до міжнародних судів, але також можливість використовувати 

професійну правничу допомогу іноземних адвокатів на території України; 

– позиція щодо законодавчого закріплення на національному рівні посилених 

гарантій професійної діяльності іноземних адвокатів, що зумовлено додатковою 

вразливістю останніх до зовнішнього тиску та неналежного втручання через 

особливості їх правового статусу в Україні; 

– положення, які передбачають обставини, що можуть виступати як 

законодавчі підстави припинення професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні, коло суб’єктів, уповноважених ухвалювати відповідне рішення, порядок 

вступу такого рішення у силу та його виконання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення, висновки та пропозиції є відповідним 

внеском у розвиток вітчизняної теорії адвокатури та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших доктринальних розробок 

проблематики організації та функціонування адвокатури (акти впровадження 

Академії адвокатури України від 28 березня 2019 р., Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 02 квітня 2018 р.); 

– нормотворчій сфері – для вдосконалення чинного законодавства та в 

законопроектній роботі з питань регламентації адвокатської діяльності та 

здійснення судочинства, а також актів органів адвокатського самоврядування (акт 

впровадження Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 

правосуддя від 15 травня 2019 р.); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення та підвищення 

ефективності професійної діяльності іноземних адвокатів, функціонування органів 

адвокатського самоврядування в Україні (акт впровадження кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 27 березня 2019 р.); 

– навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників, підручників, 

практикумів, а також під час викладання дисциплін: «Адвокатура України», 

«Судове право», «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Господарський 
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процес», «Адміністративний процес» тощо (акти впровадження Академії адвокатури 

України від 28 березня 2019 р., Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» від 25 березня 2019 р., Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 02 квітня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота підготовлена на 

кафедрі кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, 

представлена й обговорена на спільному засіданні кафедри кримінального процесу 

та криміналістики та кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної 

практики Академії адвокатури України, схвалена та рекомендована до захисту. 

Основні результати дослідження оприлюднено автором на науково-практичних 

міжнародних і всеукраїнських конференціях, зокрема: «Актуальні питання 

законодавчого й організаційного забезпечення здійснення правової допомоги в 

Україні» (м. Київ, 27 березня 2015 р.), «Кримінально-правові, процесуальні та 

криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні» (м. Київ, 20 листопада 

2015 р.), «Верховенство права в адвокатській діяльності» (м. Київ, 22 квітня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації висвітлено у 

8 публікаціях, серед яких 5 статей, які опубліковано у наукових фахових юридичних 

виданнях, у тому числі 1 – у зарубіжному фаховому виданні, та 3 тезах доповідей на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями та логікою дослідження і 

композиційно складається зі вступу, трьох розділів, що містять десять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (224 найменування) і додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 251 сторінка, із них основний текст викладено на 

187 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь її наукової 

розробки, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено 

мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано його методологію 

та емпіричну базу, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, їх апробацію. 

Розділ 1 «Правові основи здійснення професійної діяльності іноземними 

адвокатами в Україні та світі» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Доступ іноземних адвокатів до професійної діяльності в 

Україні: історія та сучасний стан» досліджено ґенезу інституту доступу іноземного 

адвоката до здійснення професійної діяльності на території України. 

Враховуючи історичний шлях зародження, становлення та розвитку інституту 

адвокатури у світі, а також, беручи до уваги різні періоди розвитку української 

державності, автором виокремлено чотири основні етапи розвитку інституту 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні (особистий, 

родинний, професійний, відкритий). Аргументовано, що деякі періоди були 

дееволюційними (монгольський) або мали суттєво обмежуючий характер організації 

доступу іноземних адвокатів (литовський, російсько-імперський, радянський). Але, 
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зрештою, під впливом євроінтеграційних тенденцій, процес набув прогресивного 

характеру, перейшовши на сучасний етап, який характеризується умовно вільною 

можливістю адвокатів здійснювати професійну діяльність в іноземних країнах. 

У підрозділі 1.2. «Зарубіжний досвід допуску іноземних адвокатів до здійснення 

професійної діяльності на території країни» проаналізовано досвід інших країн  у 

сфері нормативного регулювання інституту допуску іноземних адвокатів до 

професійної діяльності. 

Використовуючи метод типології, проаналізовано існуючу практику допуску 

іноземних адвокатів до професійної діяльності в країнах, які мають найбільш 

тривалу історію формування та існування систем національних судочинств, і які 

здійснили істотний вплив на оточуючі країни як у культурному, так і в правовому 

аспекті. Так, у першу чергу увагу акцентовано на США та Великобританії, які 

уособлюють англо-саксонську систему права. У другу – на країнах західної Європи 

(Франція, Німеччина, Італія та Австрія), правові системи яких спільно з Україною 

відносяться до романо-германської (континентальної) сім’ї. Зрештою, розглянуто 

досвід забезпечення доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності у 

країнах, що входили до складу СРСР. 

Узагальнивши особливості організації доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в інших країнах, відповідну практику класифіковано таким 

чином: 1) за характером правового зв’язку адвоката з країною надання правничої 

допомоги: (а) з втратою первісного громадянства і набуттям громадянства 

(підданства) країни здійснення професійної діяльності; (б) без втрати первісного 

громадянства (підданства); (в) з набуттям статусу бі- або мультіпатрида; 2) за 

строками здійснення професійної діяльності за кордоном: (а) перманентний; 

(б) тимчасовий; (в) разовий; 3) за територіальною специфікою надання правничої 

допомоги: (а) тільки за кордоном без наявності практики у країні одержання 

основного громадянства; (б) поєднання можливості здійснення професійної 

діяльності як на батьківщині, так і в іншій державі; 4) за межами свободи доступу 

іноземних адвокатів до професійної діяльності: (а) вільний; (б) обмежений; 

(в) заборонений; 5) за характером самостійності здійснення професійної діяльності: 

(а) самостійний; (б) разом із національним представником професії; 6) за колом 

країн, представники юридичної професії у яких допускаються до національної 

юридичної практики: (а) універсальний доступ (будь-які країни); 

(б) квазіуніверсальний доступ (країни – члени окремих міжнародних організацій); 

(в) договірний доступ (країни, які відповідно до наявних міжнародних 

домовленостей забезпечують принцип взаємності по відношенню до національних 

адвокатів); (г) закритий доступ. 

Підрозділ 1.3. «Міжнародно-правові передумови здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні та світі» присвячено вивченню 

передумов розвитку інституту іноземного адвоката у світовому просторі. 

Констатовано, що інтенсивний міжнародний торговий обіг і глобалізація 

зумовлюють розвиток транскордонного надання юридичних послуг, який 

супроводжується ухваленням на міжнародному рівні правил і стандартів, 

спрямованих на усунення перешкод у здійсненні адвокатської діяльності 
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іноземними адвокатами. Наголошено на провідній ролі у цьому процесі 

міжнародних організацій, участь у яких зобов’язує держави дотримуватися певних 

правил. Чільне місце серед них посідає Світова організація торгівлі (СОТ), 

ключовим документом якої є Генеральна угода про торгівлю послугами (GATS). 

На підставі системного аналізу доктринальних позицій і норм чинного 

законодавства України підтримано та розвинуто ідею, відповідно до якої 

адвокатську діяльність можливо та доцільно характеризувати як надання послуг (у 

їх широкому сенсі, що передбачає задоволення певних потреб кого-небудь). У 

такому разі правова (правнича) допомога, що надається адвокатами, підпадає під 

дію GATS, правила якої забезпечують транскордонне надання послуг особами з 

однієї країни-члена СОТ особам з іншої країни-члена СОТ. Зважаючи на членство 

України в СОТ, вони можуть розглядатися як міжнародно-правові передумови 

здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні. 

У підрозділі 1.4. «Порядок легалізації професійної діяльності іноземних 

адвокатів в Україні» розглянуто питання легалізації в Україні професійної 

діяльності іноземних адвокатів. 

Наголошено, що наявність у особи професійного статусу, який кореспондується 

з адвокатською професією згідно з законодавством іноземної держави, не означає 

автоматичного набуття такою особою права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні. Визнання Україною рішень іноземних компетентних органів про надання 

статусу адвоката не лише не виключає, а, навпаки, зумовлює необхідність існування 

певних процедур підтвердження дійсності таких рішень для їх застосування в 

правовій системі України, які прийнято позначати терміном «легалізація». 

Аргументовано, що легалізація професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні є засобом підтвердження: 1) дійсності документів про відповідний 

професійний статус, отриманих іноземним адвокатом в своїй державі походження; 

2) реєстрації іноземного адвоката в ЄРАУ згідно з вимогами чинного законодавства; 

3) набуття іноземним адвокатом професійних прав, обов’язків та поширення на 

нього гарантій професійної діяльності та юридичної відповідальності, передбачених 

законодавством України. Відтак, легалізація професійної діяльності іноземного 

адвоката в Україні виконує контрольну функцію.  

Зауважено, що в основі інституту легалізації професійної діяльності іноземного 

адвоката є ідея збереження розумного балансу між створенням сприятливих умов для 

вільного транскордонного руху юридичних послуг згідно з вимогами GATS з одного 

боку, і врахуванням національних особливостей здійснення адвокатської діяльності в 

приймаючій державі та інтересів її адвокатського співтовариства, з іншого. 

Розділ 2 «Характеристика правового статусу іноземного адвоката в 

Україні» охоплює три підрозділи.  

У підрозділі 2.1. «Права та обов’язки іноземного адвоката в Україні» 

досліджено комплекс прав і обов’язків, якими наділяється іноземний адвокат в 

Україні, та які складають серцевину його правового статусу. 

Зазначено, що вітчизняне законодавство не передбачає спеціальної 

регламентації видів професійної діяльності, доступних для іноземних адвокатів в 

Україні, що створює ілюзію їх необмежених повноважень. Однак, корпоративний 
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рівень унормування допускає лише можливість іноземних адвокатів надавати 

правову допомогу виключно з питань міжнародного права та законодавства країни, 

в якій вони отримали право на заняття адвокатською діяльністю, а також 

здійснювати представництво у вітчизняних судах спільно з адвокатом України. 

Критично оцінюючи протекційну регуляторну політику органів адвокатського 

самоврядування у досліджуваній сфері, наголошено, що будь-які обмеження 

професійної діяльності іноземного адвоката, зумовлені специфікою його статусу, 

повинні закріплюватися виключно на законодавчому рівні. 

Аналізуючи професійні обов’язки іноземних адвокатів, зосереджено увагу на 

необхідності дотримання ними Правил адвокатської етики. У цьому контексті 

сформульовано три ключові принципи виконання іноземним адвокатом обов’язку 

щодо дотримання етичних норм при здійсненні адвокатської діяльності: 1) принцип 

поширення дії українських Правил адвокатської етики на іноземного адвоката; 

2) принцип збереження чинності на території України тих етичних норм, якими 

керується іноземний адвокат під час здійснення професійної діяльності в своїй 

країні походження; 3) принцип співвідношення та кореляції українських Правил 

адвокатської етики з іншими джерелами деонтологічних норм, що регламентують 

професійну діяльність іноземного адвоката. 

Відзначено відсутність системного підходу до організації підвищення 

кваліфікації іноземних адвокатів в Україні з ефективним моніторингом та оцінкою 

результативності цього процесу.  

Підрозділ 2.2. «Гарантії професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні» містить результати авторського аналізу задекларованих гарантій 

професійної діяльності іноземних адвокатів і стану їх реалізації в Україні. 

Наголошено, що юридичне гарантування професійної діяльності іноземних 

адвокатів на території держави відображає політичну волю її владних структур до 

забезпечення повноцінної інтеграції такої держави у систему вільного 

транскордонного руху юридичних послуг. 

За джерелом унормування гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів 

в України диференційовано на: міжнародно-правові та національні.  

Особлива роль міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності у 

забезпеченні ефективної професійної діяльності іноземного адвоката в Україні 

зумовлена такими чинниками: 1) вони мають міждержавний характер, не прив’язані 

до кордонів та конкретних національних правових систем, їх дія поширюється в 

межах юрисдикцій всіх держав-сторін міжнародно-правової угоди, яка виступає 

джерелом розглядуваних гарантій; 2) виступають у якості стандарту, орієнтиру для 

побудови національних систем гарантування адвокатських прав та обов’язків в 

конкретній державі; 3) відзначаються декларативним і узагальненим характером, 

потребуючи конкретизації та законодавчого закріплення на національному рівні. 

Аргументовано потребу запровадження правила, відповідно до якого, при 

включенні відомостей про іноземного адвоката до ЄРАУ, йому повинно видаватися 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні. 

Сформульовано законодавчі пропозиції, спрямовані на забезпечення гарантій 

професійної діяльності іноземного адвоката на території України у тому ж обсязі, як 
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це передбачено стосовно адвокатів України. 

У підрозділі 2.3. «Відповідальність іноземного адвоката в Україні. Підстави для 

припинення діяльності» зосереджено увагу на проблемних питаннях дисциплінарної 

відповідальності іноземного адвоката, яка з поміж інших видів юридичної 

відповідальності, найбільш концентровано відображає специфіку сфери його 

професійної діяльності. Крім того, проаналізовано обставини, які унеможливлюють 

здійснення іноземним адвокатом професійної діяльності на території України. 

Зауважено, що особливістю правового статусу іноземного адвоката в Україні є 

своєрідна подвійна дисциплінарна юрисдикція, що актуалізує проблему дотримання 

принципу non bis in idem.  

Зроблено висновок, що стадії дисциплінарного провадження, права адвокатів 

стосовно яких ставиться питання про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, незалежно від держави, у якій вони набули статус адвоката, мають 

однакове законодавче врегулювання. Проте різними є види дисциплінарних 

стягнень. Зокрема, до адвоката іноземної держави, включеного до ЄРАУ, можуть 

бути застосовані дисциплінарні стягнення виключно у вигляді попередження або 

виключення з ЄРАУ. Це, на думку автора, ускладнює індивідуалізацію 

дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката, забезпечення співмірності 

застосовуваного дисциплінарного стягнення тій шкоді, яка завдана неналежною 

поведінкою адвоката. Тому підтримано ідею щодо запровадження таких заходів 

дисциплінарного впливу на іноземного адвоката як догана та штраф. 

Наголошено на принциповій відмінності інститутів припинення адвокатської 

діяльності іноземного адвоката в Україні та припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю адвокатом України. Якщо в першому випадку йдеться про 

втрату можливості реалізовувати свій професійний статус на території України, то в 

другому – про втрату професійного статусу загалом. 

Сформульовано пропозицію доповнити Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» нормою, зміст якої передбачатиме підстави та особливості 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю іноземного адвоката в Україні. 

Розділ 3 «Особливості здійснення професійної діяльності іноземними 

адвокатами в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Особливості здійснення захисту та представництва 

іноземними адвокатами в Україні» досліджено специфіку реалізації іноземним 

адвокатом в Україні захисної та представницької функції.  

На підставі системного аналізу наукового доробку та норм законодавства 

з’ясовано та розмежовано сутність наукових категорій «захист», «правовий захист», 

«захист прав» і «охорона». 

Констатовано, що як різновид адвокатської діяльності «захист» передбачає три 

складові: а) забезпечення прав, свобод і законних інтересів переслідуваних 

державою осіб у національному кримінальному провадженні; б) забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів переслідуваних державою осіб у національному 

адміністративно-деліктному провадженні; в) забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів осіб, щодо яких вирішується питання про екстрадицію. 

Зроблено висновок про відсутність дискримінаційних чи протекційних 
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положень в унормуванні правового статусу іноземного адвоката у кримінальному 

провадженні в Україні. Водночас провадження у справах про адміністративні 

правопорушення не передбачає доступу іноземного адвоката до перекладача, що 

значно ускладнює його участь у цій юрисдикційній процедурі та сукупно з іншими 

чинниками робить її малоймовірною. Проте перспективною вбачається участь 

іноземного адвоката, який представляє інтереси громадянина України, якого інша 

держава пропонує видати для вчинення певних слідчих дій чи покарання. 

Зауважено, що категоріальне розмежування захисту та представництва передбачає 

наявність таких критеріїв як: а) вид судочинства; б) процесуальний статус особи-

клієнта. Модернізація процесуального законодавства перспективізувала участь 

іноземних адвокатів у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, 

правила яких гарантують право на перекладача та використання «рідної мови». Щодо 

конституційного провадження, зроблено висновок про те, що теоретично іноземний 

адвокат може представляти інтереси виключно фізичних осіб як суб’єктів права на 

конституційну скаргу. Проте, з практичної точки зору, враховуючи предмет 

конституційної скарги, така перспектива є малоймовірною. 

У підрозділі 3.2. «Особливості консультаційної діяльності та інших видів 

правничої (правової) допомоги, що надається іноземними адвокатами в Україні» 

розглянуто специфіку здійснення іноземними адвокатами таких видів адвокатської 

діяльності як: а) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових 

питань; б) правовий супровід діяльності клієнта; в) складення заяв, скарг, 

процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта. 

Викладено авторське уявлення про зміст нормативних конструкцій 

«роз’яснення з правових питань», «правовий супровід», «процесуальний документ», 

«документ правового характеру». 

У підсумку виокремлено такі особливості консультаційної діяльності та інших 

видів правничої (правової) допомоги, що надається іноземними адвокатами в Україні: 

а) не передбачає безпосередньої участі іноземного адвоката у жодному з судів України; 

б) юридична допомога такого роду може проявлятися як у вигляді юридичних дій 

(укладення договору), так і у вигляді дій фактичних (складення заяви); в) може 

здійснюватися як в усній (консультація, роз’яснення з правових питань), так і у 

письмовій формі (складення документів правового характеру); г) може мати як 

сингулярний (разовий) (складення скарги на дії органів державної влади), так і 

тривалий характер (правовий супровід діяльності клієнта); д) потенційні клієнти 

обов’язково зацікавлені у залученні до вирішення їх проблем саме іноземного адвоката, 

а не національного представника професії; е) найбільш перспективним напрямом для 

реалізації консультаційної діяльності та інших видів правничої (правової) допомоги, 

що надається іноземним адвокатом в Україні є сфера міжнародного права. 

У підрозділі 3.3. «Характеристика обмежень щодо здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні» окреслено теоретичні та практичні 

перешкоди, що ускладнюють доступ іноземним адвокатам до здійснення 

професійної діяльності в Україні. Першочергово наголошено на потребі 

запровадження законодавчого визначення терміну «іноземний адвокат». 



14 

 

 14 

Констатовано, що існуючі обмеження у сфері здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні умовно різняться політичними, 

економічними, організаційними, юридичними та мовними аспектами. 

Політичний характер перепон передбачає необхідність урахування 

дипломатичних відносин між державами та правил перебування на території 

України для громадян різних держав. 

Економічний фактор обумовлює акцент на економічній доступності та 

доцільності професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні. У цьому 

контексті актуальними є питання оподаткування та необхідності отримання права 

(дозволу) на роботу для іноземця в Україні (у разі залучення іноземного адвоката як 

найманого працівника). 

Організаційна складова обмежень полягає у бюрократизації процедури 

легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні. 

Юридичний аспект дістає прояв у протекціоністській політиці РАУ, локальні 

акти якої нівелюють законодавчо задекларований безумовний доступ іноземних 

адвокатів до всіх видів адвокатської діяльності. 

Мовний бар’єр перешкоджає ефективному здійсненню професійної діяльності 

іноземних адвокатів в Україні та робить її економічно непривабливою з позиції 

необхідності використання послуг перекладача. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає у формулюванні 

теоретичних засад реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні. На 

основі теоретичного узагальнення виявлено теоретичні та практичні проблеми у цій 

сфері, у зв’язку з чим розроблено та обґрунтовано ряд наукових положень, 

сформульовано висновки та пропозиції, що відповідають вимогам наукової новизни. 

Такими, зокрема, є:  

1. Періодизація розвитку інституту доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності в Україні дозволяє виділити такі його основні етапи: а) особистий, що 

характеризувався відсутністю можливості не тільки доступу до цього процесу 

іноземців, але навіть родичів, близьких та друзів; б) родинний, головною 

особливістю якого виступала можливість доступу до представництва родичів і 

друзів сторони процесу; в) професійний, на якому представницькою діяльністю 

стали займатися сторонні відносно клієнта особи; г) відкритий, що до сучасних 

космополітичних тенденцій передбачає можливість вільного або лише формально 

ускладненого доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в іншій країні. 

2. Основні підходи до практики забезпечення доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в іншій країні можуть бути класифіковані за такими 

основними критеріями як: а) характер правового зв’язку адвоката з країною надання 

правничої (правової) допомоги; б) строки здійснення професійної діяльності за 

кордоном; в) територіальна специфіка надання правничої (правової) допомоги; 

г) межі свободи доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності; ґ) характер 

самостійності здійснення професійної діяльності; д) коло країн, представники 
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юридичної професії у яких допускаються до національної юридичної практики. 

3. Професійна діяльність адвоката з надання правничої (правової) допомоги в 

контексті міжнародно-правових положень, що визначають основи функціонування 

Світової організації торгівлі, повинна вважатися наданням послуг на договірній основі. 

Відповідно, на такі послуги при їх транскордонному наданні повинен поширюватися 

режим найбільшого сприяння. Відтак, положення Генеральної угоди про торгівлю 

послугами утворюють міжнародно-правові підстави для осіб, які набули статус 

адвоката в одній країні-члені СОТ, надавати юридичні послуги в іншій країні-члені 

СОТ шляхом особистої фізичної присутності на її території та здійснення адвокатської 

діяльності з дотриманням норм міжнародного права та національного законодавства 

країни перебування. Такі особи вправі розраховувати на застосування до них та їх 

послуг національного режиму, ідентичного до того, що поширюється на адвокатів та їх 

діяльність на території країни. Зважаючи на членство України в СОТ, у даному 

випадку йдеться про міжнародно-правові передумови здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами на її території. 

4. Легалізація професійної діяльності іноземного адвоката в Україні охоплює 

всю послідовність юридично значимих дій і процедур, пов’язаних із набуттям таким 

адвокатом права здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правничої (правової) допомоги у відповідному правовому статусі згідно з вимогами 

національного законодавства. Вказана легалізація виконує контрольну функцію, що 

має на меті дотримання законодавства щодо виконання умов здійснення 

адвокатської діяльності та ведення Єдиного реєстру адвокатів України, шляхом 

підтвердження: а) дійсності документів про відповідний професійний статус, 

отриманих іноземним адвокатом в своїй державі походження; б) реєстрації 

іноземного адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України згідно з вимогами 

чинного законодавства; в) набуття іноземним адвокатом професійних прав, 

обов’язків та поширення на нього гарантій професійної діяльності та юридичної 

відповідальності, передбачених законодавством України. 

5. Необхідною запорукою ефективного надання правничої (правової) допомоги 

іноземним адвокатом в Україні є повноцінний правовий інструментарій. Переважно 

позитивний характер професійних прав адвоката вимагає для їх належної реалізації 

відповідної забезпечувальної діяльності з боку державних органів та посадових осіб. 

Відтак, правові норми про поширення на іноземного адвоката професійних прав, 

визначених законодавством України про адвокатуру та адвокатську діяльність, слід 

розглядати не лише з позиції збалансування обсягу правових можливостей 

іноземного та вітчизняного адвоката, а й як безапеляційну вимогу створення 

належних умов для реалізації таких можливостей незалежно від країни походження 

адвоката. Дискримінаційним, а отже, і недопустимим є будь-яке обмеження у 

реалізації повного комплексу професійних прав адвокатом, зумовлене набуттям 

останнім свого професійного статусу в державі іншій, аніж Україна. 

Ключовими принципами виконання іноземним адвокатом обов’язку щодо 

дотримання етичних норм при здійсненні адвокатської діяльності в Україні є: 

а) принцип поширення дії українських Правил адвокатської етики на іноземного 

адвоката; б) принцип збереження чинності на території України тих деонтологічних 
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норм, якими керується іноземний адвокат під час здійснення професійної діяльності 

в країні свого походження; в) принцип співвідношення та кореляції українських 

Правил адвокатської етики з іншими джерелами деонтологічних норм, які 

регламентують професійну діяльність іноземного адвоката. 

Гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні можна визначити 

як внутрішньо узгоджену систему правових засобів і умов, покликаних 

забезпечувати повноцінну та безперешкодну реалізацію вказаними адвокатами своїх 

професійних прав та обов’язків під час здійснення адвокатської діяльності на 

території України в обсязі та порядку, визначених міжнародними договорами 

України з питань транскордонного надання правових послуг та її національним 

законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. 

6. Формування прийнятної моделі дисциплінарної відповідальності іноземних 

адвокатів в Україні повинно базуватися на наступних ключових моментах: умови і 

межі поширення юрисдикції кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури 

України на іноземного адвоката; підстави дисциплінарної відповідальності 

іноземного адвоката в Україні; процедурні особливості дисциплінарного 

провадження стосовно іноземного адвоката в Україні; дисциплінарні стягнення, що 

можуть бути застосовані до іноземного адвоката в Україні. 

7. Обставинами, які виключають можливість подальшої професійної діяльності 

іноземного адвоката в Україні, є: а) особисте бажання іноземного адвоката 

припинити професійну діяльність в Україні; б) втрата іноземним адвокатом права 

займатися адвокатською діяльністю в його державі походження; в) безвісна 

відсутність або смерть іноземного адвоката; г) вчинення іноземним адвокатом 

дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 2-4 ч.2 ст.32 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»; ґ) відсутність документів, перелік та 

періодичність надання яких іноземним адвокатом до кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури затверджується РАУ; д) надання іноземним 

адвокатом недостовірних відомостей для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні та включення до ЄРАУ; е) набрання законної сили 

відповідного обвинувального вироку суду за вчинення іноземним адвокатом 

злочину як на території України, так і за її межами. Залежно від характеру обставин, 

які виступають підставою припинення професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні, визначається суб’єкт, уповноважений ухвалювати відповідне рішення, 

порядок вступу такого рішення у силу та його виконання. 

8. Модернізація процесуального законодавства зумовила появу нормативних 

конструкцій щодо інституту представництва, які відносно адвоката зумовили такі 

особливості: 1) як різновид адвокатської діяльності представництво за змістом є 

ширшим, аніж відповідний інститут процесуального права, не обмежуючись судовим 

процесом; 2) як різновид правничої допомоги представництво адвокатом у суді 

називається професійною правничою допомогою; 3) адвокат є виключним суб’єктом 

представництва у суді, за винятком тих випадків, які передбачені законом. 

Процесуальна представницька діяльність іноземних адвокатів в Україні може бути 

класифікована: за різновидами юридичних проваджень, представниками у яких вони 

можуть виступати; за процесуальним статусом особи, інтереси якої представляються; 
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за обсягами процесуальних можливостей, які має іноземний адвокат; за перспективою 

бути залученим у якості представника; за наявністю у переліку вимог до 

представницької діяльності іноземного адвоката ознак дискримінації. 

Головною специфікою (спільною як для захисту, так і для представництва) 

професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні виступає можливість доступу 

до послуг перекладачів в судах, яка в окремих випадках для них є обмеженою, що є 

неприпустимим в аспекті прийнятих Україною зобов’язань. 

9. Доступ іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні з урахуванням 

правил в’їзду, транзитного проїзду або перебування на території нашої держави, можна 

класифікувати таким чином: а) надспрощений, який передбачає можливість 

перетинання державного кордону України і перебування на її території без часових 

обмежень; б) спрощений, який не потребує від потенційного представника юридичної 

професії темпоральних та фінансових витрат на в’їзд до території України і 

перебування у ній; в) умовно спрощений, який не потребує фінансових витрат на 

одержання візи, але встановлює темпоральні обмеження щодо перебування на 

території України; г) ускладнений, який не тільки потребує фінансових витрат на 

одержання візи, але також обмежує час перебування на території України. 

Доступ до професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні обмежується 

чинниками політичного, економічного, організаційного, юридичного та мовного 

характеру, які сукупно роблять таких суб’єктів неконкурентноздатними на 

вітчизняному ринку юридичних послуг. 

10. Належна реалізація правового статусу іноземного адвоката в Україні 

потребує удосконалення чинного законодавства України, зокрема, шляхом внесення 

змін і доповнень до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У 

зв’язку з цим запропоновано: 

– в ст. 1 закріпити дефініцію: «іноземний адвокат – фізична особа, яка 

отримала статус адвоката в іншій (по відношенню до України) державі, та 

відповідно до змісту національних норм або міжнародних домовленостей набула 

права здійснювати адвокатську діяльність в Україні»; 

– доповнити ч. 6 ст. 59 нормою, яка б встановлювала заборону на скорочення 

строку тимчасового перебування іноземного адвоката на території України, його 

примусове повернення або примусове видворення в країну походження або третю 

країну у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності на території України 

згідно з вимогами Закону та Правилами адвокатської етики; 

– доповнити ст. 61 наступним положенням: «Захист професійних прав і 

обов’язків адвоката іноземної держави, а також забезпечення гарантій його 

адвокатської діяльності здійснюється органами адвокатського самоврядування в 

межах їх компетенції нарівні з адвокатами України»; 

– законодавчо передбачити обов’язок органів адвокатського самоврядування 

України здійснювати інформування органів адвокатського самоврядування або інші 

уповноважені органи держави походження іноземного адвоката про випадки: 

повідомлення іноземному адвокату про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення; застосування стосовно іноземного адвоката запобіжного заходу; 

ухвалення вироку стосовно іноземного адвоката; постановлення ухвали суду про 
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застосування до іноземного адвоката примусових заходів медичного характеру або 

госпіталізації до психіатричного закладу в примусовому порядку; екстрадиції 

іноземного адвоката. 
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України – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена науковому аналізу правового статусу іноземного 

адвоката в Україні. 

У роботі досліджено розвиток інституту доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в Україні та виокремлено його основні етапи.  

Вивчено досвід допуску іноземних адвокатів до здійснення професійної 

діяльності на території окремих країн англосаксонської та романо-германської груп, 

ЄС, а також країн, які були членами СРСР, і визначено міжнародно-правові 

передумови здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні. 

Проаналізовано інститут легалізації іноземного адвоката в Україні та визначено 

його необхідні складові.  

На основі системного аналізу чинного законодавства України та локальних 

актів органів адвокатського самоврядування досліджено права та обов’язки 

іноземного адвоката в Україні. Констатовано дискримінаційний характер обмеження 

сфери реалізації їх повноважень. 

Особливу увагу зосереджено на гарантіях професійної діяльності іноземних 

адвокатів в Україні та існуючій моделі дисциплінарної відповідальності. 

Сформульовано обставини, які можна охарактеризувати як законодавчі підстави 

припинення професійної діяльності іноземного адвоката в Україні. 

З урахуванням специфіки правового статусу іноземного адвоката в Україні 

розглянуто особливості здійснення таким суб’єктом передбачених чинним 

законодавством різновидів адвокатської діяльності (захисту, представництва та 

консультаційної діяльності). Виокремлено чинники, які обмежують або 

ускладнюють доступ іноземного адвоката до професійної діяльності в Україні. 

Ключові слова: правовий статус, іноземний адвокат, адвокат іноземної 

держави, транскордонна адвокатська діяльність, легалізація іноземного адвоката, 

повноваження іноземного адвоката, гарантії професійної діяльності іноземного 

адвоката, дисциплінарна відповідальність іноземного адвоката. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гончаренко В.С. Правовой статус иностранного адвоката в Украине. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена научному анализу правового статуса иностранного 

адвоката в Украине. 

В работе исследовано развитие института доступа иностранных адвокатов к 

профессиональной деятельности в Украине и выделено его основные этапы. 

Изучен опыт допуска иностранных адвокатов к осуществлению 

профессиональной деятельности на территории отдельных стран англосаксонской и 

романо-германской групп, ЕС, а также стран, которые были членами СССР, а также 
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исследованы международно-правовые предпосылки осуществления 

профессиональной деятельности иностранными адвокатами в Украине. 

Проанализирован институт легализации иностранного адвоката в Украине и 

определены его необходимые составляющие. 

На основе системного анализа действующего законодательства Украины и 

локальных актов органов адвокатского самоуправления исследованы права и 

обязанности иностранного адвоката в Украине. Констатирован дискриминационный 

характер ограничения сферы реализации их полномочий. 

Особое внимание сосредоточено на гарантиях профессиональной деятельности 

иностранных адвокатов в Украине и существующей модели дисциплинарной 

ответственности. Сформулированы обстоятельства, которые можно 

охарактеризовать как законодательные основания прекращения профессиональной 

деятельности иностранного адвоката в Украине. 

С учетом специфики правового статуса иностранного адвоката в Украине, 

рассмотрены особенности осуществления таким субъектом предусмотренных 

действующим законодательством разновидностей адвокатской деятельности 

(защиты, представительства и консультационной деятельности). Выделены факторы, 

которые ограничивают или затрудняют доступ иностранного адвоката к 

профессиональной деятельности в Украине. 

Ключевые слова: правовой статус, иностранный адвокат, адвокат 

иностранного государства, трансграничная адвокатская деятельность, легализация 

иностранного адвоката, полномочия иностранного адвоката, гарантии 

профессиональной деятельности иностранного адвоката, дисциплинарная 

ответственность иностранного адвоката. 

 

SUMMARY 

 

Goncharenko V.S. The legal status of a foreign lawyer in Ukraine. – Qualifying 

research paper in the form of manuscript. 

The thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences, specialty 12.00.10 – Judiciary; 

Public Prosecution and Advocacy. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the scientific analysis of the legal status of a foreign 

lawyer in Ukraine. 

The paper examines the elaboration of the institution of access of foreign lawyers to 

the legal profession in Ukraine and outlines its main stages. Each stage is subjected to a 

detailed analysis, based on which it becomes apparent that the representation in a suit (and 

later – the advocacy) during its historical development has been changing towards the 

raising requirements for practicing law professionals, which were directly proportional to 

the legal liaison between the lawyer and the State of judicature. 

This work studied the experience of foreign lawyers admission to the profession in 

several countries of the Common law and Romano-Germanic law groups, in the EU law, 

as well as in the former USSR member-countries, and based on this the international legal 

preconditions for the professional activity of foreign lawyers in Ukraine are determined. In 
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particular, it is proposed to consider the provisions of the General Agreement on Trade in 

Services (GATS). 

The thesis analyzed the summary of principles of legalization of a foreign lawyer in 

Ukraine, which covers the entire sequence of legally significant actions and procedures 

related to the acquisition by such a lawyer the right to act as court counsel and perform 

other types of professional legal assistance in accordance with the requirements of national 

legislation. 

Basing on the system analysis of the current Ukrainian legislation and local acts of 

the self-government bodies of the Bar, the rights and obligations of a foreign lawyer in 

Ukraine have been investigated. The discriminatory nature of the restrictions on the 

realization of their competencies is established. 

Particular attention has been paid to the foreign lawyers’ safeguards in their 

professional activity in Ukraine and the existing model of disciplinary liability. The 

professional guarantees for foreign lawyers in Ukraine have been defined as an internally 

agreed system of legal means and conditions designed to ensure the full and unimpeded 

realization of their professional rights and duties during the conduct of legal practice in 

Ukraine in the spectrum and in accordance with the procedure established by the 

international agreements of Ukraine related to cross-border provision of legal services and 

national laws on advocacy and law enforcement. 

The circumstances that can be described as the legal grounds for terminating the 

professional activities of a foreign lawyer in Ukraine have been formulated. 

Considering the doctrinal and normative peculiarities of the implementation of 

protective and representative activities by foreign lawyers in Ukraine, the prospects of 

implementation of their legal status in administrative, tort, civil, criminal and 

constitutional proceedings have been reviewed. 

The characteristics of advisory activity and other kinds of assistance provided by 

foreign lawyers in Ukraine were also explored, and as a result, author’s conception of the 

contents of legal constructs «clarification on legal issues», «legal support», «procedural 

document», «legal document» was set out. 

The factors limiting or complicating the access of a foreign lawyer to professional 

activity in Ukraine are identified. In order to minimize the protectionist policy of the Bar 

Council of Ukraine, because it makes a foreign lawyer’s professional activities s in 

Ukraine rather costly both temporally and financially, it is proposed to regulate the 

procedure for access of foreign lawyers to legal practice in Ukraine exclusively at the 

legislative level, and leaving for the Bar Council just the only exposure means – the 

instruments of discipline control over such activities. 

Key words: legal status, foreign lawyer, lawyer of foreign state, cross-border legal 

practice, legalization of foreign lawyer, powers of foreign lawyer, safeguards of foreign 

lawyer’s professional activity, foreign lawyer disciplinary liability. 


