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АНОТАЦІЯ 

Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: 

принципи та система. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 “Судоустрій; прокуратура та адвокатура” (081 – Право). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. 

Підготовка дисертації здійснювалася в Луганському державному університеті 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Захист дисертації відбудеться в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

В дисертації аналізуються теоретичні основи організації адвокатури в Україні, її 

принципи та система.  

Об’єктом дисертаційного дослідження визначаються суспільні відносини, що 

виникають у процесі реалізації принципів та організації і функціонування системи 

адвокатури України. 

Метою дисертаційної праці окреслюється розробка цілісної теоретичної моделі 

правового регулювання системи і принципів адвокатури України, формулювання 

пропозицій та рекомендацій з удосконалення законодавства в цій сфері. Для реалізації 

поставленої цілі автором використовуються діалектичний, системно-структурний, 

порівняльно-правовий, історико-правовий, формально-логічний, статистичний, 

соціологічний та інші методи, підходи і прийоми наукового пізнання, широкий масив 

емпіричних даних. 

У роботі формулюється наукова новизна отриманих результатів, яка полягає в 

тому, що дисертація є спеціальним комплексним монографічним дослідженням, в 

якому уперше після прийняття нового Закону України “Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність” й набуття чинності змін до Конституції України розроблено теоретичну 

модель правового регулювання системи і принципів адвокатури України. 

Уточнюється поняття, мета, завдання і функції адвокатури, розкривається її 

правова природа. Висвітлюється ґенеза правових і доктринальних основ адвокатури. 
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Формулюється поняття “принцип адвокатури”, розкривається його сутність і 

співвідношення із суміжними юридичними категоріями. Аналізуються ознаки 

принципу адвокатури (соціальна обумовленість, нормативна закріпленість, базисність, 

підвищена стабільність, високий рівень узагальнення, спрямованість на забезпечення 

організації та/або діяльності адвокатури, системна єдність). 

Визначається система принципів адвокатури, здійснюється їх класифікація, 

установлюється роль, функції та особливості взаємодії. 

Надається характеристика основоположних принципів адвокатури (незалежність, 

професійна компетентність, конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів), 

принципів організації (територіальність, обумовленість судоустроєм, спеціалізація, 

корпоративне самоврядування, доступність) та принципів діяльності адвокатури 

(ефективність, мультидисциплінарність, розумна винагорода). Висвітлюється 

зарубіжний досвід в цій сфері. 

Досліджуються теоретичні підходи щодо аналізу адвокатури як системи в 

Україні та світі. Наводиться класифікація світових систем адвокатур. Визначається 

структура і система адвокатури України. Виокремлюються й характеризуються 

ключові підсистеми та елементи системи української адвокатури, відстежуються 

зв’язки і відносини між ними. 

Аналізуються організаційні форми адвокатської діяльності (адвокат, який 

здійснює адвокатську діяльність індивідуально, адвокатське бюро, адвокатське 

об’єднання), висвітлюються статистичні, організаційні та правові основи їх 

функціонування. Розкривається зміст і співвідношення понять “адвокат” і “адвокатська 

діяльність”. Досліджуються світові тенденції розвитку індивідуальних та колективних 

організаційних форм адвокатської діяльності, окреслюються шляхи гармонізації 

національної моделі організації адвокатської діяльності із прогресивними 

напрацюваннями зарубіжних країн. 

Приділяється увага питанням формування, організації та діяльності органів 

адвокатського самоврядування. Аналізуються спірні аспекти проведення виборів до 
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складу представницьких органів адвокатури (кооптація, квотування, форма 

голосування, кворум та ін.), відкликання з посади членів органів адвокатського 

самоврядування. Висвітлюється статус, роль, місце та значення міжнародних та 

національних громадських об’єднань адвокатів, здійснюється їх класифікація. 

Виявляються й аналізуються проблеми інституціональної конфігурації 

вітчизняної адвокатури. Визначаються концептуальні основи подальшого розвитку 

системи і принципів адвокатури України, формулюються пропозиції щодо 

удосконалення їх правового регулювання. 

Розкривається практичне значення одержаних у дисертації результатів та 

напрями їх використання в науково-дослідницькій, нормотворчій, навчальній та 

правозастосовній діяльності. 

Ключові слова: адвокат, адвокатура, адвокатська діяльність, принцип 

адвокатури, система адвокатури, функції адвокатури, організаційні форми адвокатської 

діяльності, органи адвокатського самоврядування, адвокатська таємниця, громадське 

об’єднання адвокатів. 

 

SUMMARY 

Ivanitsky S.O. Theoretical foundations of the organization of advocacy in 

Ukraine: principles and system. Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of doctor of legal sciences in specialty 

12.00.10 “Judiciary; public prosecution and advocacy” (081 – Law). – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. – Kyiv, 2017. 

Preparation of the thesis was carried out at the Lugansk state university of internal 

affairs named after E.O. Didorenko. Defense of the thesis will be held at the Taras 

Shevchenko National University of Kyiv.  

In the dissertation the theoretical bases of the organization of the advocacy in Ukraine, 

its principles and system are analyzed. The object of the dissertation are public relations 
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arising in the process of realization of principles and functioning of the system of advocacy in 

Ukraine.  

The aim of the thesis is defined by the author as the formation of an integral theoretical 

model of legal regulation of the system and principles of the advocacy in Ukraine, the 

formulation of proposals and recommendations for improving legislation in this area.  

To achieve this goal, the author used dialectical, system-structural, comparative-legal, 

historical-legal, formal-logical, statistical, sociological and other methods and approaches of 

scientific research, a large body of empirical data. 

The scientific novelty was formulated in the work, which consists in the fact that the 

thesis is a special complex monographic study in which for the first time after the adoption of 

the new Law of Ukraine “On the advocacy and advocate's activity” and the coming into force 

of the amendments to the Constitution of Ukraine was formed a theoretical model of legal 

regulation of the system and principles of the advocacy of Ukraine. 

The author has refined the concept, purpose, objectives and functions of the advocacy, 

its legal nature. The genesis of the legal and doctrinal foundations of the advocacy was 

investigated. The notion “the principle of the advocacy” was formulated, its essence and 

correlation with adjacent legal categories were revealed. Were analyzed the attributes of the 

principle of advocacy (social conditionality, normative fixation, fundamentality, high 

stability, high level of generalization, focus on providing organizations and/or activities of 

advocacy, systemic unity). 

The system of principles of the advocacy was defined, their classification was carried 

out, the role, functions and peculiarities of interaction were revealed. 

In work were researched the fundamental principles of the advocacy (independence, 

professional competence, confidentiality, avoidance of conflict of interest), principles of 

organization (territoriality, dependence on the judicial system, specialization, corporate self-

government, accessibility) and principles of activity of the advocacy (effectiveness, 

multidisciplinarity, reasonable fees). Foreign experience in this field was studied. 
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Were investigated theoretical approaches to the analysis of the advocacy as a system in 

Ukraine and the world. World advocacy models were classified. The structure and the system 

of advocacy of Ukraine were determined. Were selected and characterized key subsystems 

and elements of the system of advocacy of Ukraine, communication and relations between 

them. 

Organizational forms of the advocate's activity (individual advocate, advocate's office, 

advocate's association) were analyzed, and the statistical, organizational and legal bases for 

their functioning were disclosed. The content and correlation of the notions "advocate" and 

"advocate's activity" were examined. World trends in the development of individual and 

collective organizational forms of the advocate's activity were examined, ways of 

harmonizing the national model of organization of advocate's activity with progressive 

standards of foreign countries were outlined. 

Attention was paid to the formation, organization and activities of bodies of the 

advocate's self-government. The disputed aspects of the organization of elections of 

representative bodies of the advocacy (cooptation, quoting, the form of voting, quorum, etc.), 

withdrawal of members of bodies of the advocate's self-government were analyzed. The 

status, role, place and importance of international and national social unions of advocates 

were considered, their classification was carried out. 

The problems of the institutional configuration of the national advocacy were identified 

and analyzed. The author has defined the conceptual basis for further development of the 

system and principles of the advocacy in Ukraine, proposals for improving their legal 

regulation. The author has revealed the practical importance of the results obtained in the 

dissertation and the direction of their use in research, rulemaking, teaching and law 

enforcement activities. 

Keywords: advocate, advocacy, advocate's activity, principle of the advocacy, system 

of the advocacy, functions of the advocacy, organizational forms of the advocate's activity, 

bodies of the advocate's self-government, advocate secrecy, social union of advocates. 
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МДП мультидисциплінарна практика 

НААУ Національна асоціація адвокатів України 

НКЮ Народний комісаріат юстиції 

НРА Начальна рада адвокатури  

ПАТ публічне акціонерне товариство 

ПрАТ приватне акціонерне товариство 

ПІБ прізвище, ім’я, по батькові 

ПП приватне підприємство 

РНК Рада Народних Комісарів 

РАР рада адвокатів регіону  

РАУ Рада адвокатів України 
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РКАР ревізійна комісія адвокатів регіону  

САУ Спілка адвокатів України 

СБУ Служба безпеки України 

СУА Союз Українських Адвокатів у Львові 

ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю 

УНР Українська Народна Республіка 

ЦВК 1. (істор.) Центральний Виконавчий Комітет     

 2. Центральна виборча комісія 

ЦК України Цивільний кодекс України 

ЦПК України Цивільний процесуальний кодекс України 

ЧКО член колегії оборонців 

ABA American Bar Association 

ABS alternative business structures 

AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats 

BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung 

CCBE Council of Bars and Law Societies of Europe 

ECJ European Court of Justice 

FAO Fachanwaltsordnung 

FBE Fédération des Barreaux d’Europe 

IBA International Bar Association 

ICJ International Commission of Jurists 

SRA Solicitors Regulation Authority 

JAC Judicial Appointments Commission (UK) 

JFBA Japan Federation of Bar Assosiation 

LLP limited liability partnership 

LSB Legal Services Board (UK) 

UIA Union Internationale des Avocats 

UK United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Важливим напрямом інтеграції України в європейський та 

світовий цивілізаційний простір є реформа правової системи країни, основні інститути 

якої повинні набути реальної спроможності ефективно захищати права та інтереси 

людини. 

Наріжним каменем правової системи є адвокатура. Перебуваючи на вістрі 

складних соціальних процесів, що відбуваються в державі, адвокати захищають 

найбільш значущі для кожної людини соціальні цінності – особисту свободу, майно, 

здоров’я, честь, ділову репутацію тощо.  

Результативна діяльність адвоката з обстоювання цих фундаментальних засад 

можлива лише у випадку, коли в основу функціонування адвокатури закладено міцні 

теоретико-методологічні та законодавчі підвалини. Практика реалізації Закону України 

“Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, на жаль, сигналізує про значні проблеми в 

цій сфері, свідченням чого стала перманентна турбулентність у системі органів 

адвокатського самоврядування; слабкість механізму забезпечення прав та гарантій 

адвокатів у процесі здійснення професійної діяльності; збереження умов для 

вибіркового дотримання етичних та правових стандартів членами адвокатури або 

особами, які мають намір поповнити її лави, тощо.  

Однією з основних причин труднощів з реалізацією профільного закону є 

закладена під час його ухвалення концептуальна неузгодженість низки норм та 

інститутів, що є наслідком недостатньої розробленості в теорії базових понять науки 

про адвокатуру. До їх числа, зокрема, належать такі найбільш затребувані категорії, як 

принципи і система адвокатури.  

Окремі аспекти зазначеної тематики висвітлювалися в працях Р.Л. Абеля,            

Н.М. Бакаянової, Й.Л. Бронза, Р. Ван ден Берга, Т.В. Варфоломеєвої,                               

Є.В. Васьковського, О.О. Воронова, М. Галантера, І.Ю. Гловацького, І.В. Голованя, 

М.Л. Гольдштейна, С.В. Гончаренка, Й. Дезеле, С.О. Деханова, О.Л. Жуковської,          
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А.В. Іванцової, В.І. Кального, М.Ф. Квінтиліана, В.І. Кисіля, М.Й. Курочки,              

К.А. Левицького, С.М. Логінової, Ф.С. Л’юіса, С.Р. Мартіна, І.І. Мартинович,               

М. Молло, Р.Л. Нельсона, В.В. Печерського, М.М. Погорецького, В.О. Попелюшка, 

А.Л. Рівліна, В.О. Святоцької, О.Д. Святоцького, Л.В. Тацій, Д.П. Фіолевського,         

Ю. Хаскі, П.В. Хотенця, М.Т. Цицерона, О.Г. Яновської, І.С. Яртих та інших. 

До суміжних питань з проблематики, що розглядається, зверталися У. Авіла,          

Л. Берталанфі, Дж. Брандейдж, Л. Волд, С.В. Глущенко, Е.М. Грамацький,                

В.В. Городовенко, Р. Дворкін, В.В. Долежан, Р.А. Епштейн, П.М. Каркач,                 

М.С. Косенко, І.М. Козьяков, О.П. Кучинська, М.С. Ларсон, Н. Луман, О.А. Макаров, 

І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, Р.І. Мельник, І.В. Назаров, П.Д. Пейтон, О.В. Петришин, 

М.А. Погорецький, С.П. Погребняк, С.В. Прилуцький, Дж. Рез, М.В. Руденко,            

В.В. Сердюк, Л. Скітнер, Г. Харт, М. Ван Хук та інші. 

Віддаючи належне науковому доробку попередників, слід зазначити, що значна 

частина праць науковців дореволюційного та радянського періодів базувалася на іншій 

ідеологічній та правовій парадигмі. Чимало дослідників аналізували окреслені питання 

в контексті вирішення більш широких проблем або під кутом зору вузькогалузевих 

аспектів.  

У вітчизняній науці відсутні комплексні сучасні дослідження принципів й 

системи адвокатури України, ступінь наукової розробки яких залишається недостатнім, 

перебуває на початковій стадії. Вказані обставини зумовлюють брак точного й 

однозначного розуміння базисних теоретичних категорій, існування відмінних, часто 

протилежних точок зору щодо засадничих положень доктрини, несформованість 

загальноприйнятих підходів, що дезорієнтує правотворчу й правозастосовну практику, 

зумовлює суперечливе та мінливе правове й корпоративне регулювання, напруженість 

і кризові явища в адвокатурі. 

По-різному визначаються поняття, кількість, назви, змістовне наповнення та 

ієрархія принципів адвокатури. Розмитість змісту принципів адвокатури в науці 

породжує неправильне їх сприйняття в правничому середовищі як декларативних, 
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аморфних стандартів, які можна вільно порушувати.  

З моменту появи в 1893 році безсмертної праці Є.В. Васьковського “Організація 

адвокатури” в українській науці не проводилося окремих глибоких досліджень, що 

спеціально присвячені принципам адвокатури. У період дії закону про адвокатуру 1992 

року на рівні окремих підрозділів своїх дисертацій до цих питань зверталися 

представники теорії та історії держави та права (О.Д. Святоцький, 1995 р.; Л.В. Тацій, 

2008 р.). Принцип адвокатської таємниці досліджено в дисертаційній праці С.М. 

Логінової (2002 р.), а моральні основи і принципи адвокатської етики – в роботі Н.М. 

Бакаянової (2003 р.).  

Нещодавньою спробою вирішення частини означених проблем стала 

кандидатська дисертація М.К. Северина “Принципи адвокатської діяльності” (2016 р.), 

що містить низку нових положень. Разом з тим, у цій роботі відсутнє концептуальне 

розмежування понять “принцип адвокатської діяльності” й “принцип адвокатури”, 

внаслідок чого вказані дефініції цим автором фактично ототожнюються (стор. 4, 17, 22 

та ін. дис.). Така позиція не узгоджується із приписами Конституції України (ст. 131-2) 

та профільного Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, у самій назві якого 

ці аспекти слушно розмежовуються законодавцем, адже відображають абсолютно 

самостійні, відмінні соціально-правові явища. Вказані обставини обмежують потенціал 

застосування теоретичних висновків автора. 

На початку 2017 року побачила світ цікава монографія Н.М. Бакаянової [13], в 

одному з розділів якої розглядаються принципи адвокатури. Поряд з цим, у різних 

частинах цієї праці наводяться дещо відмінні переліки принципів адвокатури (стор. 

113-114, 294), що підкреслює глибину, дискусійність та складність зазначеної 

тематики, необхідність її подальшої розробки.  

Набагато меншої уваги приділено у вітчизняній доктрині проблематиці системи 

адвокатури. Розгляд цих питань обмежується фрагментарною згадкою на рівні окремих 

наукових статей (В.І. Кальний, С.Ф. Сафулько, О.А. Фазекош та ін.), що вочевидь не 

відповідає ролі та значенню забезпечення належної інституціональної конфігурації 
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адвокатури. 

Важливість системної побудови адвокатури випливає із самого життя, адже її 

щоденними процесуальними опонентами виступають високоорганізовані системи 

правоохоронних органів. Багаторічна практика конфліктної взаємодії між ними 

переконує в тому, що системі має протистояти система, а не воїни-одинаки, яких 

значно легше нейтралізувати.  

Досвід радянського минулого свідчить, що в умовах організаційно-структурної 

незавершеності системи адвокатури в державних органів неминуче виникає спокуса 

“очолити” її, зробити придатком, підсистемою державного апарату. Із цим тоді 

успішно впоралися відділи юстиції при облвиконкомах, що фактично 

підпорядковувалися Міністерству юстиції СРСР. 

Доктринальна розробка адекватної реаліям сьогодення системної моделі 

адвокатури дозволяє виділити ключові елементи, “несучі конструкції”, на яких 

тримається адвокатська корпорація, що надає можливість програмувати її розвиток у 

заданому напрямі, виявляти слабкі ланки й усувати їх, активізувати посилення 

інтегральних властивостей адвокатури як системного утворення.  

Викладені обставини визначають потребу теоретико-концептуального 

переосмислення існуючих та формування нових підходів щодо системи і принципів 

адвокатури відповідно до соціально-правових трансформацій, що відбулися в Україні 

протягом останнього часу, обумовлюючи актуальність представленого дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри загальноюридичних 

дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка в межах Пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2020 

року, визначених Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» від 11.07.2001 р., Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента 

України від 20.05.2015 р. Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#n12
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радою Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

26.12.2014 р. (протокол № 3). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної праці є розробка цілісної 

теоретичної моделі правового регулювання системи і принципів адвокатури України, 

формулювання пропозицій та рекомендацій з удосконалення законодавства в цій сфері. 

Згідно вказаної мети дисертантом поставлено такі основні завдання: 

– уточнити поняття, мету, завдання і функції адвокатури, розкрити її правову 

природу; 

– висвітлити ґенезу правових і доктринальних основ адвокатури; 

– сформулювати поняття “принцип адвокатури”, розкрити його сутність, ознаки і 

співвідношення із суміжними юридичними категоріями; 

– виробити систему принципів адвокатури, здійснити їх класифікацію, визначити 

роль, функції та особливості взаємодії; 

– надати характеристику принципам адвокатури; 

– опрацювати зарубіжний досвід організації адвокатури та реалізації принципів, 

покладених в її основу; 

– дослідити теоретичні підходи щодо аналізу адвокатури як системи в Україні та 

світі; 

– визначити структуру і систему адвокатури України; 

– виокремити і охарактеризувати ключові підсистеми та елементи системи 

української адвокатури, відстежити зв’язки і відносини між ними; 

– виявити і проаналізувати проблеми інституціональної конфігурації вітчизняної 

адвокатури; 

– визначити концептуальні основи подальшого розвитку системи і принципів 

адвокатури України, сформулювати пропозиції щодо удосконалення їх правового 

регулювання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 

принципів та організації і функціонування системи адвокатури України. 
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Предметом дослідження є принципи і система адвокатури України. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи став комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів наукового пізнання, що 

використовувалися у взаємозалежності. Діалектичний метод дозволив розглянути 

організацію та діяльність адвокатури в їх єдності та взаємозв’язку, встановити 

закономірності розвитку й кореляції з іншими явищами правового та соціального 

характеру. Використання системного підходу та кореспондуючого йому системно-

структурного методу виявилося найбільш продуктивним для побудови цілісної 

теоретичної моделі принципів й системи адвокатури, забезпечило виокремлення 

складових елементів останньої (підр. 6.3), розробку структури адвокатури (підр. 6.1), 

конкретизацію місця в правовій системі (підр. 1.1), здійснення класифікації принципів 

адвокатури (підр. 2.4). За допомогою історико-правового методу простежено еволюцію 

доктрини й законодавчої регламентації принципів і системи адвокатури на різних 

етапах державно-правового будівництва (підр. 1.2). Порівняльно-правовий метод 

використано при зіставленні приписів національного законодавства із іноземними 

правовими аналогами (підр. 6.2). Оперування інструментарієм формально-логічного 

методу (аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо) дозволило сформулювати понятійно-

категоріальний апарат роботи (підр. 1.1, 1.3-1.5, 2.1-2.2, 6.1), дослідити існуючі 

доктринальні наробітки (підр. 2.3-2.4) й обґрунтувати авторську позицію з дискусійних 

питань проблематики дослідження (підр. 3.3, 7.2). Статистичний метод сприяв 

з’ясуванню кількісних даних, що характеризують динаміку розвитку організаційних 

форм адвокатської діяльності та самоврядування (підр. 7.1-7.2), визначенню тенденцій 

в адвокатській практиці. За допомогою соціологічного методу вивчено й узагальнено 

позицію адвокатів щодо гострих питань реалізації принципів адвокатури та 

забезпечення її належної інституціональної побудови (підр. 3.3, 4.1, 4.3, 5.3, 7.2). 

Методи прогнозування й моделювання забезпечили напрацювання перспективних 

шляхів удосконалення правового регулювання в цій сфері (підр. 5.2, 7.1-7.2, 7.5). 
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Теоретичним підгрунтям дисертації слугували роботи вітчизняних та іноземних 

учених в галузі філософії, історії, психології, загальної теорії систем, менеджменту, 

соціології, теорії держави та права, судоустрою, теорії адвокатури, кримінального і 

цивільного процесу, адміністративного, цивільного та господарського права.  

Нормативну основу роботи склали закони й підзаконні нормативно-правові акти 

України та зарубіжних держав, міжнародно-правові документи, акти нормотворчості 

органів адвокатського самоврядування.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані; результати вивчення й 

узагальнення за спеціально розробленою анкетою відомостей з 13762 профайлів 

адвокатів Єдиного реєстру адвокатів України; матеріали проведеного здобувачем 

соціологічного дослідження думки 342 адвокатів з різних регіонів України, а також 

дані опитувань громадян і правозастосувачів, що були здійснені провідними 

національними соціологічними установами (КМІС, Центр Разумкова, Інститут 

соціології НАН України, УІСД імені О. Яременка та ін.); матеріали судової та 

адвокатської практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

спеціальним комплексним монографічним дослідженням, в якому уперше після 

прийняття Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” й набуття 

чинності змін до Конституції України розроблено теоретичну модель правового 

регулювання системи і принципів адвокатури України. 

До основних положень, що конкретизують новизну одержаних результатів й 

виносяться на захист, належать такі: 

Уперше: 

– визначено історико-правові передумови становлення й розвитку принципів та 

системи адвокатури; 

– сформульовано мету адвокатури України в новітніх умовах – забезпечення 

високих стандартів надання професійної правничої допомоги;  
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– розкрито ознаки й поняття принципів адвокатури, під якими запропоновано 

розуміти соціально обумовлені, найстабільніші, базисні положення, закріплені в праві, 

які системно й в найбільш загальному вигляді визначають організацію та/або 

діяльність адвокатури; 

– розроблено дефініцію системи принципів адвокатури як необхідної та 

достатньої сукупності органічно взаємопов’язаних принципів адвокатури, що 

визначають фундаментальні основи забезпечення високих стандартів надання 

професійної правничої допомоги; 

– обґрунтовано авторську модель системи принципів адвокатури, що покладені в 

основу її організації та діяльності в сучасному світі: незалежність, конфіденційність, 

уникнення конфлікту інтересів, територіальність, обумовленість судоустроєм, 

спеціалізація, корпоративне самоврядування, професійна компетентність, доступність, 

мультидисциплінарність, розумна винагорода, ефективність; надано визначення й 

характеристику згаданим принципам адвокатури; 

– наведено поняття системи адвокатури як сукупності взаємодіючих елементів, 

що поєднані між собою зв’язками та відносинами, які дозволяють забезпечити високі 

стандарти надання професійної правничої допомоги; 

– виділено основні елементи вітчизняної системи адвокатури (адвокати, які 

здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, адвокатські бюро, адвокатські 

об’єднання, органи адвокатського самоврядування) й аргументовано тезу про те, що 

архітектоніка системи адвокатури включає дві основні підсистеми – організаційні 

форми адвокатської діяльності й адвокатське самоврядування; 

– доведено, що систему адвокатури України утворюють адвокати, які об’єднані 

через організаційні форми адвокатської діяльності й адвокатського самоврядування 

задля ефективної реалізації мети адвокатури;  

– обґрунтовано, що ядро структури адвокатури складають зв’язки і відносини 

між елементами системи адвокатури, серед яких визначальними є системні зв’язки – 

основні, стійкі, закономірні, надано видову й змістовну характеристику цих зв’язків;  



 28 

– встановлено, що кооптування як вимушено допоміжний інститут не повинно 

набувати статусу основного чи визначального фактора під час формування 

представницьких органів адвокатури; пріоритет має бути за демократичними 

процедурами, що зумовлює доцільність обмеження застосування кооптації поряд із 

впровадженням механізму залучення делегатів за посадою (ex officio); 

– аргументовано необхідність удосконалення системи адвокатури й, передусім, 

модернізації підсистеми органів адвокатського самоврядування, оптимальна модель 

якої повинна мати наступний вигляд: 

на базовому регіональному рівні:  

 збори адвокатів міста/району; 

 конференція адвокатів регіону; 

 асоціація адвокатів регіону – рада асоціації та дисциплінарний суд; 

на національному рівні:  

 з’їзд адвокатів України; 

 Ревізійна комісія адвокатури України; 

 Кваліфікаційна комісія адвокатури України; 

 Вищий дисциплінарний суд адвокатури України; 

 Рада адвокатів України. 

Удосконалено:  

– поняття адвокатури як самоврядного інституту правової системи, що об’єднує 

адвокатів у межах організаційних форм адвокатської діяльності й самоврядування з 

метою забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги; 

– теоретичний підхід, у відповідності до якого правова природа адвокатури 

утворена домінуючим публічним елементом й підпорядкованим приватним, що 

визначає публічно-приватний характер цього інституту;  

– доктринальне визначення завдань адвокатури України, що включають 

забезпечення високих стандартів захисту прав, свобод і законних інтересів 

уповноважених осіб у кримінальному провадженні, провадженні про адміністративні 
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правопорушення та інших визначених законом юрисдикційних провадженнях; 

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення 

цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а 

також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; надання 

правових консультацій і роз’яснень, складення заяв, скарг, процесуальних та інших 

документів правового характеру; надання інших видів професійної правничої 

допомоги; 

– класифікацію функцій адвокатури, які залежно від вектору впливу утворені 

системою зовнішніх функцій (захист, представництво, надання інших видів 

професійної правничої допомоги) та внутрішніх функцій (представницька, 

регуляторна, кваліфікаційна, дисциплінарна, організаційно-виконавча, контрольна 

функція, а також функція корпоративного захисту); 

– змістовне наповнення принципів незалежності, конфіденційності та уникнення 

конфлікту інтересів.  

Набули подальшого розвитку: 

– диференціація принципів адвокатури залежно від сфери поширення на 

основоположні принципи (незалежність, професійна компетентність, конфіденційність, 

уникнення конфлікту інтересів), принципи організації (територіальність, 

обумовленість судоустроєм, спеціалізація, корпоративне самоврядування, доступність) 

й принципи діяльності (ефективність, мультидисциплінарність, розумна винагорода); 

– положення про те, що проектування майбутньої й корегування параметрів 

існуючої системи адвокатури має проводитися шляхом визначення примату трьох 

вузлових категорій – пріоритету мети над функцією й функції над системою; 

– підхід, за яким на сучасному етапі правової реформи функцію адміністрування 

системи безоплатної правової допомоги недоцільно закріплювати за органами 

адвокатського самоврядування, залишивши її за Координаційним центром з надання 

правової допомоги.  
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані автором висновки, положення та пропозиції є внеском у розвиток теорії 

адвокатури й можуть бути використані: 

– у науково-дослідницькій діяльності – для подальших доктринальних розробок 

теоретико-методологічних та практичних проблем реалізації окремих принципів та 

елементів системи адвокатури;  

– у нормотворчій діяльності – під час підготовки нових і вдосконалення чинних 

правових актів, що регламентують діяльність адвокатури, процесуального 

законодавства, актів корпоративної нормотворчості органів адвокатського 

самоврядування та локальних актів адвокатських об’єднань (Лист Комітету з питань 

правової політики та правосуддя Верховної Ради України № 04-29/15-652 від 

21.03.2017 р. про використання результатів дисертаційного дослідження в 

законотворчій роботі); 

– у навчальному процесі – при викладанні дисциплін “Адвокатура України”, 

“Організація роботи адвоката в галузевих юрисдикційних провадженнях”, 

“Кримінальний процес”, у ході підготовки підручників, навчальних програм, 

методичних посібників, практикумів (акт впровадження від 27.06.2016 р.); 

– у правозастосовній сфері – для вдосконалення й підвищення ефективності 

практичної діяльності адвокатів (акти впровадження від 09.03.2017 р. та 14.03.2017 р.) 

та інших представників правничої професії. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є комплексною, завершеною 

науковою роботою, що виконана здобувачем самостійно. Всі результати даної праці 

отримано на підставі особистих досліджень автора. Ідеї, що належать співавторам 

опублікованих праць, в дисертаційному дослідженні не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота підготовлена на 

кафедрі професійних та спеціальних дисциплін Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, представлена й обговорена на засіданні 

розширеного міжкафедрального семінару, схвалена та рекомендована до захисту. 
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Результати наукових досліджень, висновки та пропозиції доповідались автором 

на науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня: 

“Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства та 

удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України” (м. Луганськ, 

20.04.2012 р.), “Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства” (м. 

Донецьк, 19.10.2012 р.), “Боротьба зі злочинністю: теорія і практика” (м. Могильов, 4-

5.04.2013 р.), “Кримінальні проступки: теоретичне підґрунтя та шляхи вдосконалення 

законодавства України” (м. Луганськ, 18–28.03.2013 р.), “Теорія і практика сучасної 

юридичної науки” (м. Ростов-на-Дону, 26.04.2013 р.), “Актуальні проблеми 

кримінального процесу та криміналістики” (м. Волгоград, 23.05.2013 р.), “Актуальні 

питання реформування правової системи України” (м. Луцьк, 7-8.06.2013 р.), “Феномен 

економічного розвитку Азербайджану та Китаю в контексті розвитку соціально-

економічних прав громадян” (м. Баку, 01.07.2013 р.), “Сучасна наука: тенденції 

розвитку, проблеми і перспективи” (м. Єреван, 23–25.09.2013 р.), “Актуальні питання 

сучасної науки” (м. Караганда, 04.10.2013 р.), “Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики” (м. Ужгород, 11-12.10.2013 р.), “Актуальні проблеми сучасного 

розвитку цивільного, арбітражного й адміністративного судочинства” (м. Санкт-

Петербург, 18.10.2013 р.), “Удосконалення правового регулювання та механізмів 

функціонування системи протидії злочинності” (м. Мінськ, 18–19.10.2013 р.), 

“Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8-9.11.2013 р.), 

“Конституційне право громадянина на отримання кваліфікованої (безоплатної) 

юридичної допомоги” (м. Москва, 18.12.2013 р.), “Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні” (м. Одеса, 14-15.02.2014 р.), 

“Правові реформи в пострадянських країнах: досягнення і проблеми ” (м. Кишинів, 28-

29.03.2014 р.), “L’udske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementäcie a 

ochrany v röznych odvetviach prava” (м. Братислава, 19-20.09.2014 р.), “Правова політика 

в Україні: питання теорії та практики” (м. Київ, 24.10.2014 р.), “Досягнення, проблеми і 

перспективи розвитку кримінально-процесуального законодавства Республіки 
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Таджикистан ” (м. Душанбе, 03.12.2014 р.), “Сполучені Штати Америки у сучасному 

світі: політика, економіка, право, суспільство” (м. Львів, 15.05.2015 р.), “Суспільство, 

правопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми сучасної науки” (м. 

Миколаїв, 22.05.2015 р.), “Актуальні проблеми судового права”, присвячена пам’яті 

професора І.Є. Марочкіна (м. Харків, 30.10.2015 р.), “Особливості формування 

законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти” (м. 

Івано-Франківськ, 11-12.03.2016 р.), “Проблеми реформування прокуратури” (м. 

Харків, 15.04.2016 р.), “Актуальні проблеми судового права”, присвячена пам’яті 

професора І.Є. Марочкіна (м. Харків, 20.04.2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в 53 

опублікованих працях, зокрема, індивідуальній монографії, 24 наукових статтях, серед 

яких 21 статтю надруковано в наукових фахових виданнях України (з них 4 статті 

розміщено в журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз) й 3 статті 

опубліковано в наукових періодичних виданнях інших держав; 26 тезах доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях, а також 2 інших друкованих працях, що 

додатково відображають результати дисертації.  

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, семи розділів, що 

поєднують тридцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (938 

найменувань) і додатків. Загальний обсяг роботи становить 556 сторінок, основний 

текст складає 405 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

 

1.1 Поняття і правова природа адвокатури 

 

Поняття “адвокатура” в Україні є полісемантичним й використовується в п’яти 

основних значеннях, зокрема, як: 1) діяльність адвоката з надання певних видів 

правової допомоги; 2) професія, що характеризує рід звичайної трудової активності 

особи; 3) організаційна форма об’єднання членів адвокатської корпорації; 4) наука; 5) 

навчальна дисципліна. У межах представленої роботи основну увагу буде приділено 

аналізу адвокатури як організаційної форми об’єднання членів адвокатської корпорації. 

В основі багатогранної дефініції адвокатури лежать поняття “адвокат” й 

“адвокатська діяльність”, детальний аналіз яких здійснено в § 7.1 даної праці. 

Наявність одних лише адвокатів не свідчить про існування адвокатури. Як за 

первіснообщинного ладу люди змушені були об’єднуватися в групи, щоб вижити й 

ефективно протистояти природним стихіям, так й в умовах високотехнологічного, 

конфронтаційного суспільства адвокати мають триматися разом, гуртом, щоб 

витримати тиск соціальних стихій, несприятливого оточуючого середовища. 

Необхідність адвокатури зумовлена конфліктним характером адвокатської діяльності, 

потребою в міцній підтримці колег з адвокатського цеху, адже найбільш злісними 

порушниками прав громадян й супротивниками адвоката виступають добре 

організовані, розгалужені системи державних органів. Ефективне протистояння з ними 

вимагає еквівалентної організаційної підтримки адвокатської корпорації, що включає 

не тільки правозахисний напрям, але й навчально-методичний, етико-дисциплінарний, 

законопроектний та інші аспекти. 

Аналізуючи адвокатуру як професію, слід звернути увагу, що починаючи з 

Середньовіччя визнавалося існування лише трьох т. зв. “вивчених професій” (learned 
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profession), до числа яких відносили теологію, юриспруденцію, медицину. Згодом цей 

перелік розширився. 

У сучасних тлумачних словниках професія визначається як рід занять, трудової 

діяльності, що вимагає певних знань і навичок та є для кого-небудь джерелом 

існування  [44, с. 1177]; покликання, що вимагає просунутої освіти та підготовки [672, 

с. 1329]. Подібні визначення вочевидь дають лише загальне уявлення про зміст даної 

категорії, обумовлюючи доцільність її поглибленого вивчення. 

Аналіз спеціальної літератури засвідчує намагання вчених відокремити професії 

від занять. Останні утворені сукупністю практиків, які мають певну роботу, виконання 

якої потребує загальної (середньої спеціальної) освіти й простих навичок. Такі особи 

зайняті переважно фізичною працею, виконанням шаблонних, механічних чи серійно-

промислових операцій. Парикмахер, стюардеса чи кондуктор трамваю виконують 

функції, що за своєю складністю непорівнянні із обов’язками архітектора, хірурга чи 

адвоката.  

У західній науці поступово утверджується думка, що окрім університетського 

диплому про вищу освіту, представників професії об’єднує спільне спеціалізоване 

знання інтелектуального характеру; вміння його застосовувати; підвищена важливість 

роботи професіонала для суспільства; повна зайнятість; характер кінцевого продукту 

діяльності, що не завжди можна побачити й відчути. Останній важко піддається 

стандартизації, шаблонному виконанню, тісно пов’язаний із особистістю, 

індивідуальними рисами професіонала, який концентрує в собі значний обсяг 

специфічних можливостей, внаслідок чого йому важче знайти заміну, ніж працівникам 

з меншою кваліфікацією.  

Поширеним є віднесення до ознак професії здійснення самоуправління й 

самостійного підтримання дисципліни серед членів стану [799, с. 255], утворення 

професійних асоціацій [847, с. 177], формування кодексу етики [790, с. 6; 760, с. 29] 

тощо. Як синоніми поняття “професія” в даній праці використовуються терміни 

“корпорація”, “стан”. 



 35 

Наведені вище ознаки професії відображають вузький підхід до її розуміння, 

поряд із яким варто згадати широке тлумачення даного поняття, в основі якого лежить 

прагнення частини дослідників включити до його змісту значну кількість 

низькокваліфікованих занять.  

В контексті аналізу адвокатури як професії потребує уваги питання реалізації 

змін до Конституції України, якими, серед іншого, запроваджено право на професійну 

правничу допомогу. Термін “правова допомога” законодавець трансформував у 

поняття “правничої допомоги” (ст. 29) і “професійної правничої допомоги” (ст. 59).  

Не вдаючись до дискусії щодо доцільності встановлення виключного права (т. зв. 

монополії) адвокатів на представництво в суді та захист від кримінального 

обвинувачення, оскільки аргументи “за” і “проти” досить детально висвітлено в 

літературі [579, с. 10; 78; 92; 763], зазначимо, що засіб реалізації цієї ідеї вочевидь 

призвів до звуження конституційного права кожного на правову допомогу. Відразу 

декілька суддів [333; 334; 335] Конституційного Суду України змушені були визнати 

цю обставину. Та попри відчайдушний спротив частини юристів [119, с. 13-14], 

очевидно, що перспектива швидкого корегування норм Основного Закону є примарною 

й в найближчій перспективі доведеться працювати із ухваленою редакцією 

конституційних приписів.  

Чинне законодавство не розкриває, яка допомога є професійною чи правничою. 

В українській мові слово “правничий” означає “те саме, що юридичний”. 

Останній термін тлумачиться як “пов’язаний із законодавством, правовими нормами і 

практичним їх застосуванням; який має офіційне право на що-небудь; який складається 

з юристів”. Іменник “правник” трактується як “юрист, фахівець з правознавства” [44, с. 

1101; 644]. Отже, семантичне поле слова “правничий” є дуже широким, допускаючи 

надання відповідної допомоги значним колом юристів, не обов’язково адвокатів. Тим 

самим утруднюється забезпечення ясності термінологічного звороту “правнича 

допомога”.  
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Спробуємо за допомогою лексичного аналізу з’ясувати зміст професійності як 

ознаки допомоги, що надається правниками. Слово “професійний” є прикметником до 

слів “професія” і “професіонал” й трактується як “пов’язаний з певною професією; 

який об’єднує людей однієї професії чи близьких професій; який є професіоналом”. 

Професіоналом називається “той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї 

постійної діяльності, своєю професією; добрий фахівець, знавець своєї справи”[44, с. 

1177]. Як бачимо, слово “професійний” включає два основні компоненти, що можуть 

не перетинатися – формальну та/або фактичну належність особи до певної професії (1) 

й високий рівень компетентності, якого набув певний представник професії (2).  

Розкриття першого аспекту передбачає звернення до поняття професії, яке 

досліджувалося нами вище. Висвітлюючи загальносвітові підходи щодо розуміння 

змісту цієї дефініції, нами констатувалася наявність вузького й широкого підходів до її 

тлумачення. Останній отримав реалізацію в Національному класифікаторі України ДК 

003:2010 (Класифікатор професій), затвердженому Наказом Держспоживстандарту 

України № 327 від 28.07.2010 р. [321]. Цим документом виокремлюється значний 

перелік груп професій, пов’язаних з виконанням робіт високої, середньої та низької 

кваліфікації. Окрім таких професійних груп, як “законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі)”, “професіонали” (поряд із адвокатами, до цієї 

групи віднесені “інші професіонали в галузі правознавства”, “юрист”, “юрисконсульт”, 

“радник”, “нотаріус” та ін.), “фахівці”, “технічні службовці”, “кваліфіковані робітники 

з інструментом” зазначений класифікатор включає й групу “найпростіших професій”, 

до яких відносяться професії (роботи), що потребують знань для виконання простих 

завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними 

фізичними зусиллями (розділи 1-9). Отже, даним актом до числа професій віднесено 

надзвичайно широкий масив видів діяльності, які, за переконанням частини науковців, 

можуть розглядатися виключно як заняття. Іншими словами, класифікатор надає 

фактично безмежні можливості включення до переліку професій того чи іншого виду 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
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людської практики, що утруднює проведення відмежувальної лінії між професійною та 

непрофесійною діяльністю.  

Таким чином, ключовим для розуміння терміну “професійна допомога” в 

контексті, що розглядається, є другий аспект цього поняття. Поглиблений рівень 

компетентності, висока кваліфікованість з правових питань є атрибутами професійної 

допомоги, яка надається адвокатом. 

Аналіз частини першої ст. 131-2 Основного Закону дозволяє дійти висновку, що 

основною метою адвокатури є надання професійної правничої допомоги. Проте з цієї 

норми чітко не випливає, що адвокатура є єдиним суб’єктом надання професійної 

правничої допомоги, адже монопольні права адвокатів закріплені виключно щодо 

представництва іншої особи в суді та захисту від кримінального обвинувачення. 

В пояснювальній записці до проекту Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)” [388] його ініціатори вказують на 

необхідність встановлення конституційного підґрунтя для створення єдиної правничої 

професії. Підкреслюється, що право на професійну правничу допомогу стосується 

гарантованої Основним Законом держави можливості особи отримати високоякісні 

правничі послуги, які може забезпечити лише професійний адвокат, який пройшов 

спеціальну підготовку, а не будь-яка інша особа. На думку авторів документу, 

запропонована формула не заперечує права на правничу допомогу загалом, у тому 

числі й безоплатну, яку можуть надавати інші, крім професійних адвокатів, фахівці-

правники. 

Аналізуючи плани розробників законопроекту, можна дійти висновку, що 

професійна правнича допомога (діяльність) та адвокатська допомога (діяльність) 

розглядаються ними як синоніми, адже надавати професійну правничу допомогу 

матимуть право виключно адвокати.  

В системі координат, що пропонується ініціаторами закону, очевидно, 

паралельно існуватиме професійна правнича допомога, яка забезпечуватиметься лише 
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адвокатами, та правнича допомога, суб’єкти реалізації якої становитимуть ширше коло 

осіб, конкретний перелік яких наразі невідомий.  

Очевидно, що не всі правники увійдуть до єдиної правової професії, яку 

складатимуть адвокати. Проте ці правники надаватимуть так звану звичайну правничу 

допомогу. Адвокати ж надаватимуть професійну правничу допомогу, що по суті є 

адвокатською допомогою. Тим самим, не повною мірою узгоджуватиметься 

найменування суб’єктів та зміст їхньої діяльності, що певною мірою заплутуватиме 

користувачів послуг.  

За своєю суттю професійна правнича допомога відображатиме ключові ознаки 

адвокатської допомоги. Передусім, йдеться про забезпечення високого рівня 

компетентності, кваліфікованості та якості допомоги за рахунок налагодження 

спеціального механізму доступу до професії (підвищені вимоги до рівня юридичної 

освіти, практичного досвіду, морального обличчя; ретельніша процедура добору), 

дотримання професійних та етичних стандартів, а також гарантій діяльності. 

Намагаючись розробити оптимальну модель адвокатури, законодавці багатьох 

країн стикаються з проблемою визначення її юридичної природи, обрання 

раціонального режиму правового регулювання, що безпосередньо залежить від 

належності адвокатури до публічного чи приватного права, співвідношення властивих 

їм засад у процесі організації адвокатської діяльності.  

Обов’язковим елементом публічно-правових відносин є суб’єкт, який наділений 

публічно-владними повноваженнями й реалізовує їх у процесі взаємодії з іншими 

учасниками. Винятком з цього правила є виконання приватним суб’єктом делегованих 

державою публічних функцій.  

В основі публічних правовідносин між суб’єктом владних повноважень й іншими 

учасниками лежить субординація, підпорядкування представникові влади. 

Застосовується імперативний метод правового регулювання. Натомість приватні 

відносини будуються на рівності, автономії сторін, якими зазвичай виступають 
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приватні особи. Правова регламентація здійснюється шляхом диспозитивного, 

децентралізованого регулювання. 

Норми публічного права орієнтовані на врегулювання механізму реалізації 

загального (публічного, державного) інтересу, тоді як приписи приватного права 

спрямовані на задоволення особистих інтересів. Останні підлягають захисту в порядку 

цивільного судочинства. Спори публічного характеру розглядаются в 

адміністративному та кримінальному судочинстві. 

Починаючи на цій основі аналіз правової природи української адвокатури та її 

місця в системі публічного чи приватного права, слід зауважити, що вітчизняний 

законодавець відніс до її складу всіх адвокатів, які мають право здійснювати 

адвокатську діяльність (ст. 2 Закону). В інших нормах закону окреслено ключові 

інституційні підсистеми адвокатури – організаційні форми адвокатської діяльності й 

адвокатське самоврядування. Правовідносини, що складаються усередині й ззовні 

адвокатури зазвичай реалізуються представниками однієї з цих двох підсистем, що 

зумовлює доцільність розгляду як кожної з них окремо, так й адвокатури в цілому. 

На сьогодні прикметник “публічний” стосовно адвокатури та її складників по-

різному використовується на галузевому рівні.  

Проведений в межах кримінального права системний аналіз ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 

365-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України дозволяє дійти висновку, що поряд із нотаріусами, 

аудиторами, оцінювачами та іншими категоріями професіоналів, вітчизняний 

законодавець відносить адвокатів до осіб, які здійснюють професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних послуг. При характеристиці правових можливостей 

даної групи фахівців використовується термінологічний зворот “повноваження особи, 

яка надає публічні послуги” (ст. 365-2 КК України), що підкреслює значущість цієї 

роботи для держави й суспільства, схожість з окремими атрибутами державної посади.  

Термін “публічні послуги” на законодавчому рівні не розкрито. У теорії 

сформовано два основні підходи. Перший ототожнює публічні послуги із державними 

та/або адміністративними послугами. Представники другого підходу [604, с. 117] 
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допускають надання публічних послуг спеціально уповноваженими приватними 

суб’єктами.  

Попри те, що згадане словосполучення використовується в кримінальному праві 

для вирішення вузьких завдань, характеристика адвоката як “особи, яка здійснює 

професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг” досить вдало 

відображає сутність адвокатської діяльності, тому сферу застосування цього поняття 

доцільно розширити.  

Публічність послуги, що надається адвокатом, визначається її загальнозначущим 

характером, спрямованістю на задоволення публічного інтересу.  

У пострадянській теорії існує певне несприйняття категорії “правова послуга” 

для характеристики правових дій, які адвокат здійснює на користь клієнта. У 

законодавстві й доктрині частіше застосовуються терміни “правова допомога”, 

“професійна правнича допомога”. Поняття “послуга”, за цією логікою, більшою мірою 

відноситься до побутових послуг, тоді як слово “допомога” краще відображає особливу 

цінність юридичного блага для суспільства, підкреслюючи неможливість відмови в її 

наданні.  

Ми не поділяємо цих опасінь й уважаємо, що в широкому значенні можливо 

розглядати ці поняття як синонімічні. Дефініція “послуги” [921, с. 70; 741; 721, с. 11] 

(service) та її варіації (професійні послуги [780; 695], правові послуги [885, с. 8; 811, с. 

1] тощо) є найбільш розповсюдженими в європейській правовій термінології. У 

вузькому сенсі, термін “професійна правнича допомога” із часом наповниться 

спеціальним змістом. 

Конституційний Суд України фактично визнав тотожність правової допомоги й 

послуг, відзначивши, що право на правову допомогу – це гарантована Конституцією 

України можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги [498, с. 26]. 

Позиція органу конституційної юрисдикції отримала законодавче закріплення в п.п. 3-

4 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. Аналогічна 

термінологія застосовується в ст. 44 ГПК України. 
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Окремі аспекти реалізації адвокатурою публічних функцій висвітлюються в 

практиці Європейського Суду з прав людини. У Рішенні ЄСПЛ у справі “Bigaeva v. 

Greece” від 28 травня 2009 р. Страсбурзький суд зазначив, що адвокат здійснює 

безумовно вільну професію, яка одночасно є виконанням функцій, що слугують 

публічному інтересу [671]. У Рішенні в справі “Casado Coca v. Spain” від 24 лютого 

1994 р. окремо зазначено про мету діяльності професійних організацій адвокатів, яка 

полягає в служінні суспільному інтересу шляхом надання вільної й належної правової 

допомоги в поєднанні з державним контролем за здійсненням юридичної практики й 

дотриманням норм професійної етики [690; 212, с. 146].  

Публічна складова адвокатури виражається в конституційному закріпленні за 

недержавною структурою здійснення суспільно важливих функцій, залученні до 

здійснення захисту за призначенням, визнанні основним суб’єктом надання 

професійної правничої допомоги, безоплатної вторинної правової допомоги та її оплаті 

за рахунок державного бюджету. 

Публічний характер тієї чи іншої діяльності передбачає безперервність, 

стабільність, регулярність її здійснення, надання послуг невизначеному колу осіб. 

Реалізація публічних функцій не є звичайним правом, але обов’язком суб’єкта, 

відмовитися від якого можливо лише на підставі передбачених законом поважних 

причин.  

Публічний компонент має домінуюче значення в адвокатурі, проте вагомою є й 

приватна складова. Первинними елементами адвокатури є адвокати, які є приватними 

суб’єктами, що не перебувають на державній службі. Якщо оперувати термінологією 

ЦК України, адвокатські бюро й об’єднання відносяться до юридичних осіб 

приватного права, а органи адвокатського самоврядування більшою мірою тяжіють до 

юридичних осіб публічного права.  

Наказом Мінекономрозвитку України від 14.06.2015 р. № 651 внесено зміни до 

національного класифікатора “Класифікація організаційно-правових форм 

господарювання”, зокрема, підрозділ 3.2 “Господарські товариства” доповнено такими 
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організаційно-правовими формами господарювання, як “адвокатське об’єднання” (код 

280), “адвокатське бюро”(код 281). Підрозділ 3.7 “Непідприємницькі товариства” 

доповнено такою організаційно-правовою формою господарювання, як “органи 

адвокатського самоврядування” (код 710) [406]. 

Попри тісне переплетення публічних та приватних засад у правовому регулюванні 

статусу органів адвокатського самоврядування за українським правом, практика ЄСПЛ 

однозначно відносить вказані органи до інституцій публічного права. Її основи було 

закладено Рішенням від 23 червня 1981 р. у справі “Ле Конт, Ван Левен і Де Мейер 

проти Бельгії” (“Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium”), яке стосувалося 

професії лікарів, проте набуло міждисциплінарного значення. Розглядаючи звернення з 

приводу обов’язкового членства в Ордені лікарів, Суд не знайшов підстав для визнання 

факту порушення права на свободу асоціації. У мотивувальній частині звернуто увагу, 

що “за своєю правовою природою й з урахуванням його суто публічної функції Орден 

за своїм характером не є асоціацією в розумінні п. 1 ст. 11. Суд констатує, по-перше, 

що Орден лікарів Бельгії – це інститут публічного права. Будучи створеним 

законодавцем, а не приватними особами…Орден переслідує мету, що становить 

суспільний інтерес, тобто охорону здоров’я людей, забезпечуючи згідно законодавства 

певний публічний контроль за професійною діяльністю лікарів” [806]. Схожу позицію 

ЄСПЛ згодом ухвалив щодо професії нотаріусів [846], архітекторів [875], адвокатів 

[678] та деяких інших професій.  

У справі “A. and Others v. Spain” зазначено, що Іспанська асоціація адвокатів є 

інститутом публічного права (public law institution), що діє на підставі закону й має на 

меті обстоювання публічного інтересу, зокрема, просування незалежної й 

кваліфікованої правової допомоги, а отже й утвердження справедливості [638]. 

Разом з тим, професійні асоціації таксистів [888] чи мисливців [711] Суд не визнав 

асоціаціями публічно-правового характеру через домінування приватного елементу в їх 

діяльності, переважну спрямованість на захист приватних інтересів, що визначає їх 

належність до сфери дії ст. 11 Конвенції. 
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Відносячи професійні асоціації до публічного або приватного права, Суд бере до 

уваги ієрархічний рівень акту, яким засновано асоціацію (закон, установчий договір 

тощо), ціль асоціації (просування публічних або приватних інтересів), наявність і обсяг 

публічних функцій. 

Профільними законами про адвокатуру Німеччини (ст.ст. 62, 176), Іспанії (ст. 2), 

Естонії (ст. 2), Грузії (ст. 20) професійні асоціації адвокатів розглядаються як юридичні 

особи публічного права.  

Попри офіційні атрибути юридичної особи публічного права, орган адвокатського 

самоврядування не можна визнати її “повнокровним” представником. На цю обставину 

звернув увагу Конституційний Суд Іспанії. Аналізуючи правовий статус іспанських 

colegios profesionales, орган конституційної юрисдикції зазначив про змішану природу 

їх організації, що перебуває на межі між публічними й приватними структурами. 

Створення, організація й функції colegio не залежать від волі компаньйонів, діяльність 

орієнтована на захист публічного інтересу, для чого його членам надаються 

монополістичні переваги. З іншого боку, фундаментальне ядро діяльності полягає в 

захисті приватних інтересів; основне регулювання здійснюється не адміністративним 

правом; особовий склад не належить до органів держави, не контролюється й не 

фінансується нею [787, с. 271-272].  

Своєрідність статусу українських органів адвокатського самоврядування полягає в 

тому, що їх “правова оболонка” – НААУ – передбачена законом, утворюється з’їздом 

адвокатів України та не може бути реорганізована. Ліквідація НААУ може бути 

здійснена лише на підставі закону. Установчим документом НААУ є статут, що 

затверджується з’їздом адвокатів України. З’їздом затверджуються й положення, що 

регламентують діяльність центральних органів адвокатського самоврядування (РАУ, 

ВКДКА, ВРКА). Установчі документи регіональних органів адвокатського 

самоврядування (положення про РАР, КДКА) затверджується РАУ. НААУ об’єднує 

всіх адвокатів України на засадах обов’язкового членства з моменту складення присяги 

адвоката. Будучи юридичною особою публічного права, НААУ, тим не менше, є 
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незалежною від держави. Тісне переплетення приватних й публічних засад побудови 

НААУ засвідчує її якісну специфіку. 

Задля ефективної реалізації публічних функцій держава закріпила за органами 

адвокатського самоврядування повноваження видавати обов’язкові для всіх адвокатів 

акти, встановивши субординаційні елементи між суб’єктом та об’єктом управління. 

Водночас останнє характеризується демократизмом й колегіальністю, відсутністю 

жорсткої службової підпорядкованості, поміркованою взаємодією типу “контроль 

колеги”, що не виключає можливості дієвого дисциплінарного впливу на несумлінних 

членів корпорації.  

На відміну від громадських об’єднань, члени НААУ об’єднані за професійною 

ознакою й уповноважені виконувати публічні функції, частина з яких є виключними 

(монопольними); набуття членства в НААУ відбувається автоматично, незалежно від 

бажання адвоката, тоді як до громадських об’єднань учасники вступають добровільно. 

До речі, в п. 5 ч. 2 ст. 2 Закону України “Про громадські об'єднання” прямо зазначено, 

що дія цього закону не поширюється на суспільні відносини в сфері утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення організацій, які здійснюють професійне 

самоврядування. 

Попри нестабільність судової практики [535; 536; 353], з точки зору КАС України 

та позицій судів загальної юрисдикції, органи адвокатського самоврядування 

переважно розглядаються як суб’єкти владних повноважень, тоді як організаційні 

форми адвокатської діяльності такими не є. 

Приватний елемент в адвокатурі знаходить прояв у самостійному здійсненні 

управління внутрішніми справами (самоврядуванні), фінансуванні потреб самоврядних 

органів за рахунок членських внесків. Претендент, який має намір здійснювати 

адвокатську діяльність, добровільно стає самозайнятою особою. За особистою 

ініціативою адвокатів на підставі установчих документів (статут) створюються 

адвокатські бюро й об’єднання, ліквідація яких може відбутися в будь-який момент 

залежно від волевиявлення засновників.  
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Клієнти вільно обирають того чи іншого адвоката для захисту індивідуальних 

прав та інтересів. Відносини між ними в значній кількості випадків виникають з 

приводу реалізації норм приватного права. До договору про надання правової 

допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права (ч. 3 ст. 27 Закону). 

Адвокат і клієнт є рівноправними суб’єктами договору про надання правової допомоги, 

між якими відсутні відносини влади-підпорядкування, субординації. Значною є питома 

вага диспозитивного регулювання відносин між адвокатом й довірителем. 

З огляду на викладене вище, правова природа адвокатури утворена домінуючим 

публічним елементом й підпорядкованим приватним. Публічний компонент виступає 

“обличчям”, стрижнем адвокатської діяльності. Даючи розгорнуту характеристику 

сутності адвокатури, слід констатувати її публічно-приватну природу. 

Визначивши багатовимірний внутрішній зміст адвокатури, необхідно уточнити її 

диспозицію в системі суспільства, держави і права. Існує п’ять основних підходів щодо 

місця адвокатури в складі тієї чи іншої системи вищого рівня: 

етатистський – його прибічники відносять адвокатуру до системи судової влади 

[243], юстиції в широкому розумінні цього слова чи системи кримінальної юстиції 

[560, с. 26-27]; системи органів, що здійснюють правоохоронну діяльність [239, с. 93] 

або державний захист [94, с. 24];  

суспільний – адвокатура розглядається як інститут громадянського суспільства 

[396, с. 307; 442; 485, с. 178; 295, с. 141], соціуму [512, с. 4]; 

системно-соціальний – його прихильники визначають належність адвокатури як 

незалежного елемента до однієї із соціальних систем – політичної [632, с. 109; 517, с. 

180], правової [36, с. 50; 484, с. 11; 443, с. 19; 444; 445; 249, с. 52], правозахисної тощо; 

комбінований – адвокатура розглядається як елемент декількох згаданих систем; 

позасистемний – його прибічники [446; 447] не включають адвокатуру до жодної 

із систем, розглядаючи її як самостійний, самоврядний інститут.  

До складу адвокатури входять особи, яких важко назвати групою аматорів. 

Людина свідомо набуває статус адвоката з метою заняття професійною діяльністю. 
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Сферою цієї систематичної діяльності є право, правова система. Можна говорити про 

загальносуспільну роль адвокатури, але саме в галузі юриспруденції на адвокатуру 

покладаються особливі завдання й очікування людей, саме тут знаходиться її 

професійний “ареал”. Більше того, саме тут відсутність адвоката здатна повністю 

зупинити дію правозастосовного механізму через прямі приписи закону (КПК України 

та ін.).  

Тож адвокатура виступає невід’ємним інститутом правової системи. Але не 

“гвинтиком” чи формальним додатком для забезпечення благополучної “картинки” 

демократичного судочинства, а незалежним, рівноправним суб’єктом, який здатен 

ефективно протидіяти будь-яким порушенням прав людини.  

У доктрині можна виділити два основні підходи щодо розуміння змісту поняття 

“правова система” – всеохоплюючий і партикулярний. 

Прибічники [336, с. 18; 606, с. 23-24; 142, с. 560; 903, с. 3-4; 480, с. 118] першого 

відносять до складу цієї системи фактично усі явища правового життя. Правова 

система розглядається як синонім права, законодавства, національної правової 

системи. Учені-компаративісти використовують термін, що розглядається, для 

позначення правової сім’ї. Абсолютна більшість явищ правової реальності, 

юридичного буття визначаються таким чином як елементи правової системи.  

Прихильники другого підходу намагаються конкретизувати склад системи, що 

розглядається, шляхом зазначення переліку елементів або підсистем. Останній підхід 

убачається більш конструктивним, адже механічне об’єднання усіх правових явищ не 

завжди становитиме систему. Можна погодитися із А.М. Колодієм, який вказав, що до 

правової системи слід відносити тільки ті елементи, які забезпечують ефективне 

створення, реалізацію і охорону права, й включив до їх переліку сукупність державних 

і недержавних тільки юридичних органів і організацій, що функціонують для 

створення, реалізації і охорони права [241, с. 262, 264].  
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Адвокатура повинна мати статус самостійного самоврядного інституту правової 

системи, який в системі юридичних координат реально спроможний обстоювати 

публічні й приватні інтереси.  

В ст. 2 Закону адвокатура України визначається як недержавний, самоврядний 

інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання 

організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. 

Формулюючи термінологію, законодавець намагався розробити універсальне поняття, 

що з одного боку, відображає організаційний, інституційний аспект явища й дозволяє 

охопити основні компоненти; з іншої сторони, характеризує соціальне призначення й 

специфіку.  

Окреслена дефініція є узагальнюючою, оскільки юридичної особи з назвою 

“адвокатура” не існує. Правовими формами адвокатського самоврядування зі статусом 

юридичної особи є Національна асоціація адвокатів України та її регіональні органи. 

Останні охоплюються поняттям адвокатури як одна з підсистем.  

Підтримуючи загальну логіку нормативного підходу, слід, тим не менше, з 

огляду на завдання дослідження, поглибити й чіткіше окреслити організаційно-

системну складову поняття адвокатури, вилучивши з нього елементи, що можуть бути 

розкриті на іншому рівні. Останні утворені, зокрема, словосполученням “а також 

самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, 

встановленому цим Законом”, яке значною мірою повторює використаний на початку 

речення термін “самоврядний інститут”.  

Окрім того, з позицій системного підходу важливим є зазначення про належність 

адвокатури до тієї чи іншої системи вищого рівня, що дозволяє за допомогою 

філософського методу сходження від абстрактного до конкретного  сформувати 

уявлення про природу досліджуваної підсистеми. Як основний конституюючий 

компонент, що згуртовує інші елементи поняття адвокатури, слід розглядати мету. 
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Вона є найстабільнішою, первинною одиницею, на базі якої формуються функції та 

система. 

Отже, адвокатура – це самоврядний інститут правової системи, що об’єднує 

адвокатів у межах організаційних форм адвокатської діяльності й самоврядування з 

метою забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги. 
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1.2 Генеза правових і доктринальних основ адвокатури 

 

Останні напрацювання вчених-шумерологів з розшифрування клінописних 

таблиць дозволяють стверджувати про зародження зачатків адвокатури [934, с. 187-

189] в Месопотамії (Межиріччя) в часи Саргона Древнього (XXIV ст. до н. е.). У 

староассирійський період, що тривав до XVI ст. до н.е., поряд із представництвом 

інтересів позивача в суді близькими родичами, сторони дедалі ширше користувалися 

можливістю найняти сторонню особу – адвоката [929, с. 441, 443] (rabisum), який 

згадувався також як “представник міста” [906, с. 21], “адвокат палацу” [930, с. 95]. 

Довіритель зобов’язувався оплатити правову допомогу, надану адвокатом, згідно 

контракту між ними. Представник, своєю чергою, був уповноважений шукати й 

перевіряти факти шляхом опитування, витребування й огляду документів [798, с. 284; 

930, с. 129-130]. Відплатний характер допомоги захисника свідчив про затребуваність й 

розвиненість правових відносин з обстоювання чужих інтересів.  

Дещо згодом первісні форми адвокатури набули поширення в Давній Індії [887, 

с. 44-45], Греції, Римі, Єгипті [802, с. 484] та інших країнах. 

Поживним грунтом для розвитку європейської адвокатури став соціальний устрій 

давньогрецького міста-держави Афіни. На тлі розвиненої культури й демократії в 

цьому полісі діяв закон, який вимагав від кожного громадянина особисто захищати 

себе в суді. Суддями ж виступали представники народу, звичайні громадяни, які на 

загальних зборах заслуховували аргументи сторін. Основні учасники таких зібрань, 

отже, не володіли юридичними знаннями. На перший план виходило ораторське 

мистецтво, здатність переконати демос у власній правоті. Невміння емоційно довести 

свою позицію перед широкими народними масами неминуче тягнуло програш справи.  

Проте не всі громадяни мали навички виступу перед аудиторією. Фізичні й 

психологічні дані значної кількості осіб не дозволяли їм впевнено, ясно та 

обґрунтовано викласти свою думку в справі, підкріпити її юридичними доводами. 
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Відповіддю на соціальний запит стала діяльність логографів і дикографів, які почали 

брати з учасників процесу плату за складання логографій (промов).  

Логографія вивчалася стороною напам’ять й оголошувалася в суді. Недоліком 

логографії стала обмежена можливість її використання як промови переважно 

наступального характеру (позов, обвинувачення тощо). Для оборони від претензій 

процесуального опонента чи подання репліки використати логографію вдавалося не 

завжди, оскільки було важко спрогнозувати перелік контраргументів протилежної 

сторони. Прагнення не залишити учасника процесу в безпорадному стані зумовило 

поступовий допуск як захисників сторонніх осіб з числа друзів, родичів, а згодом й 

найманих ораторів – синегорів. 

Після самостійного оголошення першої промови, позивач просив суд надати 

можливість сторонній особі виступити із другою промовою (девтерологією). Синегор 

доповнював промову основної сторони, подавав репліку, вторинне заперечення [549, с. 

35]. 

Характеризуючи становлення ранніх форм грецької адвокатури, слід відзначити 

її допоміжний характер, відсутність самостійного місця в системі судочинства.  

Логографи узагалі не з’являлися в суді, а синегори були уповноважені лише 

доповнювати головну промову позивача. Обидві категорії більшою мірою покладалися 

на ораторські здібності. Юридичні пізнання, за якими зверталися до законників 

(прагматиків), залишалися на другорядному плані. 

Справжньою колискою європейської адвокатури став Древній Рим, який на 

тисячоліття уперед визначив рух континентальної правової системи. Першими 

представниками сторін у суді тут були родичі. Проте фаховий стрижень професії 

сформувався на основі інституту патронату. Клієнт обирав собі серед патриціїв 

патрона, приписувався до його роду. Відносини між ними стосувалися широкого кола 

питань, наприклад, клієнт мав зобов’язання обдаровувати приданим доньок патрона, 

викупати його з полону, сплачувати грошові штрафи тощо. Своєю чергою патрон 

роз’яснював клієнтові приписи закону й повинен був захистити його в суді [762, с. 
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216]. Із розпадом інституту патронату багатогранна система заступництва між 

патроном і клієнтом трансформувалася у відносини судового захисту. Після 

завершення процесу клієнт винагороджував патрона за допомогою гонорару, що 

розглядався як добровільний, почесний дарунок, вдячність. 

Втрата патриціями монополії на надання правової допомоги зумовила 

дихотомічний розподіл правничої професії на судових ораторів (адвокатів) і 

юрисконсультів (jurisprudents [725, с. 16, 40-41; 684, с. 408], jurists [683, с. 23]). Перші 

вивчали риторику й основну увагу приділяли навичкам красномовства. Вони могли не 

володіти правовими знаннями й за потреби зверталися за порадою до юрисконсультів. 

До плеяди визначних римських ораторів належали Юлій Цезар, Гай Гракх, Марк 

Антоній, Цицерон, Квінтиліан та інші. 

Стосовно другої гілки правової професії Цицерон вказував, що юристи мають 

бути кваліфікованими з трьох питань у галузі права: agere, cavere й respondere [840, с. 

56]. Agere включало інструктування, керівництво процесуальними діями сторони в 

суді; cavere – проектування й участь в процесі укладення угод; respondere – надання 

юридичних консультацій і порад. 

Із збільшенням кількості й складності звернень до адвокатів актуалізувалася 

необхідність теоретичного осмислення повсякденних проблем юридичної практики. До 

їх числа належала, зокрема, оплата допомоги адвоката. Одним з перших дослідників, 

якого життя змусило звернутися до цього аспекту, став Квінтиліан. Римський вчений 

замислювався над питанням, чи завжди оратор має виконувати свої обов’язки даром, 

безвідплатно? Шукаючи відповідь на нього, Квінтиліан зазначав, що “якщо домашні 

обставини оратора пов’язані із витратами, які перевищують його достаток, то й за 

усіма законами він може прийняти запропоновану винагороду, адже й Сократ не 

відмовлявся від принесених йому життєвих припасів; й Зенон, Клеанф, Хрісіпп 

приймали винагороду від своїх учнів… Така відплата не тільки справедлива, але й 

навіть потрібна, оскільки ця праця й увесь час, що витрачається на чужі справи, 

позбавляють можливості утримуватися іншими засобами” [864, с. 674].  
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В республіканський період питання гонорару привернуло увагу законодавця й 

отримало нормативну регламентацію. У 204 р. до н.е. було прийнято закон Цинція, 

який, на думку більшості істориків, встановлював заборону адвокатам приймати плату 

за свої послуги [683, с. 35]. З точки зору інших дослідників, закон Цинція забороняв 

адвокату обумовлювати й брати собі гонорар до початку процесу, проте дозволяв 

отримувати його після закінчення розгляду справи у вигляді подарунка [42, с. 53]. 

Попри юридичні обмеження, адвокати продовжували брати винагороду за свої 

послуги. 

В добу принципату прийшло розуміння неприродності встановленої заборони й 

імператор Клавдій дозволив адвокатам брати гонорар, що не перевищує 10.000 

сестерціїв [559, с. 182]. При Александрі Севері за адвокатами визнано право на позов 

про стягнення гонорару, що ознаменувало посилення ролі фінансової складової 

взаємин із клієнтом, відхід від альтруїстично-патерналістської моделі відносин. 

Докорінної зміни організація римської адвокатури зазнала в епоху домінату. Як 

адвокати, так й юрисконсульти перетворилися на урядових функціонерів, юридична 

практика стала все більш бюрократизованою [683, с. 27].  

За часів Юстиніана адвокатська професія остаточно набуває характеру посадової 

служби. Допуск до професії й притягнення адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності здійснював начальник провінції (міста). Адвокати розподілялися на 

штатних й позаштатних. Кількість перших жорстко лімітувалася. Вони наділялися 

правом практикувати в усіх судах. На другу категорію адвокатів numerus clausus не 

поширювався, закон уповноважував їх надавати правову допомогу в нижчестоящих 

судах. 

Усвідомлення значення фахової компетентності як наріжного каменя 

адвокатської корпорації зумовило розширення переліку критеріїв до претендентів на 

здобуття адвокатського звання. До традиційних обмежень (заборона доступу до 

професії поширювалася на осіб, які не досягли 17-річного віку, жінок, сліпих на обидва 

ока, гладіаторів, осіб, які, користуються дурною славою та ін. [908, с. 139-145]), 
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додалися нові законодавчі вимоги, які передбачали необхідність проходження курсу 

навчання в юридичній школі й складання іспиту, що сприяло подальшій 

професіоналізації адвокатури.  

В період пізньої Римської імперії виникають перші професійні асоціації 

адвокатів. Адвокати об’єднуються в collegia, collegium при судах. Члени колегій були 

піднаглядні суддям відповідних судів, які вносили їх до спеціального списку 

(matricula). З середини V ст. колегії перетворилися на закриті корпорації. Фактично 

встановлений numerus clausus змушував претендентів роками чекати появи вільної 

вакансії, при цьому сини адвокатів вносилися до matricula поза чергою [683, с. 26-27]. 

На протязі століть римська адвокатура еволюціонувала від епізодичного 

представництва інтересів родичами чи патронами до систематичного надання 

юридичної допомоги спеціально підготовленими знавцями права, які становлять 

окрему професію із зачатками станового самоврядування. Античним законодавцем 

закладено фундамент принципів адвокатури (професійна компетентність, розумна 

винагорода, конфіденційність та ін.), що отримали розвиток у сприятливих історичних 

умовах. 

Раннє Середньовіччя (500-1050 рр.) називають періодом “права без юристів” 

[683, с. 46]. У варварських королівствах Європи, що виникли на руїнах Візантійської 

держави, надання юридичної допомоги нужденним не розглядалося серед 

пріоритетних завдань й належного законодавчого забезпечення не отримало. 

Всевладдя місцевих феодалів, становлення таємного, інквізиційного процесу, 

поширення ордалій і судових поєдинків залишали мало місця для адвокатури.  

Тим не менше, архівні джерела містять посилання на правових функціонерів 

тогочасної доби – jurisperiti [752, с. 67], advocati, causidici, legis docti, jurisprudentes 

[683, с. 61] та ін.  

Справжньою хранительницею юридичних знань стала католицька церква. 

Священнослужителі належали до тих нечисленних осіб, які були грамотними, мали 

освіту й здатність логічно аргументувати позицію в суді. У церковних судах сторона 
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користувалася правом з’явитися особисто або через представника, яким виступав 

proctor чи advocate [712, с. 555]. З XII ст. членам духовенства було заборонено 

виступати захисниками в світських судах, окрім випадків обстоювання прав вдів чи 

сиріт, а також інтересів церкви. 

У Франції першим текстом, де згадувався термін “адвокат” (avocat) став 

прийнятий у 802 році Les capitulaires de Charlemagne, яким закріплено, що “ніхто не 

може бути адвокатом, якщо він не є миролюбивим, богобоязливим й не любить 

справедливість” [805, с. 65].  

В “Установленнях Святого Людовіка” (1270 р.) на адвокатів покладався 

обов’язок захищати вдів і сиріт й дотримуватися заборони укладати угоди з клієнтом, 

якому надається правова допомога [909, с. 129]. Останній імператив заклав основи 

формування принципу уникнення конфлікту інтересів. 

Починаючи з XIII ст. для позначення асоціації адвокатів, які практикують у 

парламенті Парижу, застосовується поняття “ordre”. Ордонанс Філіпа Валуа 1327 року 

вперше згадує список (rolle), в якому повинні бути зареєстровані адвокати, а також 

розподіляє їх на три групи: радники (consilarii), які інколи консультують суд; адвокати 

(advocatii), які виступають у суді; слухачі (audientes) чи стажисти (nori), які слухають, 

проте не беруть участі в обстоюванні чужих прав у суді [805, с. 65-66]. 

Важливим чинником зростання ролі адвокатури стала підтримка з боку 

королівської влади. Завдяки навичкам юридичної аргументації, адвокати допомогли 

французьким монархам у тривалій боротьбі із римськими Папами. У численних листах, 

складених правниками, вміло доведено неспроможність зазіхань очільників Ватикану 

на привілеї світських правителів.  

Будучи членами парламентського корпусу, адвокати протягом тривалого часу 

підлягали дисциплінарній юрисдикції виключно з боку законодавчого органу. Допуск 

до професії здійснювався за умови наявності в претендента вищої юридичної освіти, 

складання присяги та внесення до списку адвокатів. 
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В Новий час на додаток до раніше існуючих цензових обмежень для здобувачів 

адвокатського статусу встановлено вимогу проходження практичної підготовки (стаж). 

Питання внутрішнього урядування, обрання batonnier та дисциплінарного 

переслідування віднесено до компетенції членів корпорації. Корінної зміни зазнала 

гонорарна політика, в основу якої покладено традиції республіканського Риму. 

Винагорода за захист у суді чи надання порад перестала бути платою за особисту 

послугу (salarium, salaire), перетворившись на почесний дар з боку клієнта (honorarium, 

honoraire), який не можна було обумовлювати або стягувати через суд [42, с. 105, 111-

112]. Поряд з цим, оформився дихотомічний розподіл професії на avocats й avoues, 

злиття яких відбулося лише в XX ст. 

В Англії ранні форми адвокатури були поширені до початку нормандського 

завоювання. Саксонський документ 997 року згадує представника сторони під 

найменуванням “forespeca”, поряд з яким також застосовувалися поняття “forspreca, 

vorsprecher, prolocutor” [712, с. 549]. 

Перехід від аматорського до фахового виконання обов’язків адвоката відбувся в 

тринадцятому столітті, коли в межах професії відокремилися дві гілки – serjeants 

(narrators, pleaders) й attornati (attornatus) [680, с. 38; 712, с. 578]. Вказаний дуалізм став 

основою багатовікової традиції розмежування англійських адвокатів на баристерів й 

соліситорів (атторнеїв). Перші здійснювали захист у суді, другі виконували підготовчу 

роботу для баристерів, могли виступати в нижчестоящих судах й реалізували широкий 

спектр інших функцій. 

В 1232 р. вийшло керівництво У. Дроеди про майстерність в адвокатурі, в якому 

було узагальнено рекомендації щодо забезпечення успішного захисту клієнтів. 

Допускаючи застосування обману та інших неетичних засобів, автор цієї праці, серед 

іншого, радить адвокатам “підкупити суддів чи зустрітися із друзями суддів перед 

початком судового процесу” [712, с. 577]. Такі підходи засвідчують, що в процесі 

становлення адвокатури не вдалося уникнути ряду традиційних “хвороб”, що 

охоплюють частину представників корпорації. 
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Протягом XIV ст. кількість адвокатів збільшилася зі ста сорока осіб (в 1292 р.) до 

більше ніж двох тисяч [712, с. 594]. Будучи зосередженою в Лондоні при судах 

Вестмінстеру, корпорація взяла на себе функцію селекції, підготовки майбутніх членів. 

Безпосередньо цим займалися Судові Інни (Inns of Court). Відомості про регулярну 

підготовку учнів в Іннах датуються серединою XIV ст. [666, с. 4; 919, с. 31], хоча деякі 

дослідники вбачають коріння цих установ у діяльності правових шкіл XII ст. [784, с. 3].  

Інни готували баристерів та їх найбільш привілейовану категорію – серджентів 

(serjeants at law). З XIX ст. останні були трансформовані в королівських адвокатів 

(queen’s counsel). Особливістю внутрішньої організації судових Іннів (Lincoln's Inn, 

Gray's Inn, Inner Temple, Middle Temple) є те, що вони виступають спільною формою 

самоврядування адвокатів і суддів. Цим пояснюється розуміння й повага у відносинах 

між представниками різних груп англійського юридичного цеху. Суддя обирався із 

середовища видатних баристерів, назавжди залишаючись членом свого Інну. 

Витоки другої гілки адвокатури – інституту соліситорів – сягають часів Генріха 

III. Навчальними центрами аторнеїв тривалий час були Канцлерські Інни (Innes of 

Chancery), які водночас виступали платформами для професійного згуртування.  

В 1825 році було засновано Правове товариство Англії та Уельсу, до лав якого 

увійшли аторнеї, соліситори та проктори церковних судів. Наприкінці XIX ст. вказані 

категорії правових функціонерів було об’єднано під найменуванням “соліситори”. 

Особливістю статусу соліситорів є те, що вони виконують широкий діапазон функцій, 

значну частину яких у континентальній Європі зазвичай здійснюють нотаріуси 

(оформлення угод купівлі-продажу нерухомості, посвідчення довіреностей тощо). 

В Німеччині часів раннього Середньовіччя адвокатура отримала слабкий 

розвиток. Серед германських племен був поширений негативний погляд щодо 

можливості заміни однієї особи іншою під час битви, незалежно від того, чи 

відбувається вона на реальному полі битви або в суді [712, с. 546].  

Попри це, первинні форми “дружньої” адвокатури (forespeka, vorsprecher, 

redesman, rechtsprecher, spruchman, rechtsager, asega, eosago, sagibaro, talman [712, с. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln%27s_Inn
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Temple
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540]) застосовувалися в судочинстві. За деякими виключеннями (раби, єретики, сліпі, 

малолітні тощо) представником (forespeka) могла бути кожна вільна особа. Правової 

підготовки не вимагалося. За певних обставин forespeka міг бути призначеним з числа 

членів суду й після виконання захисних обов’язків повертався до здійснення 

правосуддя. Відмовитися від виконання функцій forespeka дозволялося тільки на дуже 

серйозній підставі [712, с. 541].  

У добровільно-примусово призначеного представника, який не володів 

правовими знаннями, було мало стимулів наполегливо й кваліфіковано обстоювати 

інтереси довірителя. Наприкінці XIII ст. в окремих частинах континентальної Європи 

за реалізацію представницьких повноважень почали брати гонорар. З метою 

попередження зловживань у цій сфері в двох провідних торгових містах Північної 

Німеччини – Гамбурзі й Любеці – в 1294 р. було встановлено такси гонорарів [712, с. 

542]. 

Упорядкування фінансової складової взаємовідносин клієнта й представника в 

умовах розвитку економіки й збільшення суспільного попиту на правову допомогу 

сприяло становленню адвокатури як професії. Зважаючи на політичну роздробленість 

Німеччини, вказаний процес відбувався нерівномірно. До моменту об’єднання земель у 

складі Німецької імперії (1871 р.) не існувало єдиної системи адвокатури, кожна з 

держав вирішувала питання організації її функціонування по-своєму. 

На відміну від французької адвокатської професії, що успадкувала ораторські 

традиції республіканського Риму, в німецькій та англійській адвокатурі риторичні 

навички не отримали значного розвитку. Це пов’язано із формалізмом, казуїстичністю 

судового провадження, яке потребувало не красномовства, а знання багатьох тонкощів, 

ретельної роботи зі складним і розгалуженим законодавством й судовою практикою. 

Підвалини української адвокатури формувалися за часів Київської Русі. Провідну 

роль у цьому процесі зіграло не писане, а звичаєве право. Аналіз основної правової 

пам’ятки давньоруської держави – Руської правди [390] – засвідчує відсутність 

посилань на інститут адвокатури. Проте життя вимагало захистити інтереси особи, яка 
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з різних причин не могла самостійно прибути до суду. Приклади цього знаходимо в 

традиціях звичаєвого копного правосуддя (від слова “копа” – зібрання народу, 

переважно селян [296, с. 70]), яке з XIV ст. поширюється на українських землях. 

Походячи від вервних судів княжої доби, цей вид судочинства проіснував до XVIII ст.  

Копний суд на загальних зборах сільської громади вирішував питання 

кримінального й цивільного характеру, які в основному були пов’язані із крадіжками 

та земельними суперечками. Особа, яка підозрювалася, за загальним правилом повинна 

була особисто відповісти на звинувачення. Присутні ж селяни могли її активно 

опитувати, спростовувати неправдиві відомості тощо.  

Між тим, особа, яка підозрювалася односельцями у вчиненні правопорушення, 

нерідко була відсутня під час засідання копного суду. Задля обстоювання інтересів 

відсутнього учасника процесу в практиці копного судочинства зароджується інститут 

заступництва.  

В найбільш ґрунтовному емпіричному дослідженні діяльності копних судів І. 

Черкаський наводить численні приклади [616, с. 128-133], коли батько чи матір 

заступали сина перед копою, дружина представляла чоловіка, діти заступали батьків. 

Окрім заступництва по крові, право заступання поширювалося на так званих 

домочадців – слуг чи наймитів. Не виключалася можливість заступництва цілої 

родини, дому чи двору. Водночас, необхідно зауважити, що копа не приймала 

заступництва пасивно; вона завжди домагалася дізнатися, з якої причини той, кого 

заступають, сам не вийшов на копу [616, с. 132].  

Попри те, що початковим відліком дослідження вказаного автора виступило XVI 

ст., цілком очевидно, що практика копного провадження як інститут звичаєвого права 

формувалася на протязі століть. Це узгоджується із поширеною в історичній науці 

позицією про функціонування копних судів з XIV ст., хоча окремі дослідники, 

наприклад, Я. Падох [349, с. 20], відносять цей різновид вирішення спорів до 

доісторичних часів. 
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Заступництво в копних судах, отже, мало переважно родинний характер, при 

цьому не виключалося представництво, що ґрунтувалося на феодальних зв’язках чи 

відносинах економічної залежності.  

В польсько-литовський період відбувається становлення професійної адвокатури. 

Запровадження магдебурзького (німецького) права надало жителям міст (Львів, Київ, 

Рівне, Луцьк, Ковель, Брацлав, Чернігів та ін.) можливість розвивати систему 

судочинства, що є незалежною від центральної влади. Елементом цієї системи 

поступово стає особа, яка обізнана з правових питань й спроможна обстоювати чужі 

інтереси. Уже в привілеї Владислава ІІ від 20 березня 1422 р., яким підтверджувався 

привілей Казимира ІІІ місту Львову від 28 грудня 1360 р., згадується “прокуратор” 

[395, с. 70, 72] як представник іншої особи в суді з майнових питань. Щоправда, в 

пізніших документах нерідким є використання термінів “прокуратор” [64, с. 38-39] й 

“адвокат” [349, с. 96] для позначення фігури провінційного війта.  

В Статуті Великого князівства Литовського 1529 року адвокат іменується 

прокуратором. Артикул 9 розділу VI Литовського статуту передбачає, що в справах 

про маєтки, збитки, насильства жоден чужинець не може бути прокуратором ні в 

державному, ні в земському суді, але тільки той, хто має нерухомість у Великому 

князівстві [545, с. 246]. Тим самим, встановлювався ценз осілості як умова допуску до 

найбільш соціально значущих категорій судових спорів. 

В Литовському статуті 1566 року правовий статус прокуратора отримав повнішу 

регламентацію. Серед суб’єктів надання правової допомоги артикул 32 розділу IV 

Статуту згадує “прокураторів” й “уповноважених”.  

Дозволяючи бути прокураторами особам, які не належать до шляхти (арт. 35), 

другий Литовський статут забороняв виконувати захисні обов’язки суддям, підсудкам, 

писарям й тим, хто тільки духовні маєтки держить (арт. 34).  

Для прокураторів-чужоземців, які є неосілими у Великому князівстві, була 

встановлена заборона брати участь у справах про маєтки і про всякі інші речі нерухомі 

і рухомі. Виняток допускався лише для справ про життя й честь.  
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Другою редакцією Литовського статуту закладено фундамент забезпечення 

доступності адвокатури як невід’ємного принципу її організації та діяльності. Артикул 

33 зобов’язує суд “надати прокуратора й наказати йому задарма мовити від імені 

убогих, сиріт і вдов немаєтних” [546, с. 312]. Наявність механізму призначення 

соціально незахищеним категоріям осіб захисника, який безкоштовно боронить їх 

інтереси, засвідчує усвідомлення публічної природи функцій прокуратора. 

Суворими, але справедливими для середньовіччя виступають приписи артикулу 

35 Статуту, де зафіксовано, що “коли б який прокуратор, взявшись кому справу його 

вести і судитись, і вивідавши у нього ту справу і листи [документи] його огледівши, 

видав його у тому стороні супротивній, або до тієї сторони його супротивної пристав, і 

від цього тому, кому він першому обіцяв його справу вести, вийшли збитки, і те б на 

нього яким явним і слушним доводом доведено було, тоді такий, якщо є шляхтич, 

честь втрачає, а не шляхтич – життя втрачає” [546, с. 312]. Наведений припис 

розкриває відразу два основоположні принципи адвокатури – уникнення конфлікту 

інтересів та адвокатської таємниці. Розуміючи їх підвищену роль у судочинстві, 

законодавець орієнтує прокураторів на безумовне слідування цим засадам шляхом 

встановлення жорстких санкцій за їх порушення. 

В частині статусу прокуратора Литовський статут 1588 року в основному 

відтворює положення попередньої редакції. Окремі приписи уточнюються, наприклад, 

артикул 57 конкретизує, що відмова прокуратора від здійснення безкоштовного 

захисту інтересів соціально незахищених верст населення може потягти недопуск його 

до представництва інших довірителів у суді. 

Слід зазначити, що на практиці, поряд із прокураторами, діяльність яких дедалі 

ширше набуває професійного характеру, активну допомогу сторонам процесу в суді 

продовжують надавати їх приятелі, родичі, а також феодально залежні особи. Аналіз 

архівних джерел [285, с. 179, 251, 276, 309, 440, 551, 582; 126, с. 109, 211, 288-290] й 

напрацювань істориків [254, с. 193] показує, що в процесуальних документах ХVІ ст. 
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обидві категорії судових представників (професіонали й аматори) найчастіше 

згадуються під назвою “умоцовані” (“уповноважені”). 

В період Гетьманщини відбувається кодифікація норм права, що діяли на 

українських землях, результатом якої стало укладення “Прав, за якими судиться 

малоросійський народ” 1743 р. Попри те, що цей звід не був затверджений урядом, 

його приписи застосовувалися на практиці. В пункті 1 артикулу 7 глави VIII кодексу 

козацького права уперше дається визначення адвоката. Так, “адвокатом, 

пленіпотентом, патроном, прокуратором й повіреним називається той, хто в чужій 

справі, за дорученням чиїмсь, замість нього, в суді обстоює, відповідає й вирішує” 

[389, с. 150].  

Складаючи присягу, повірений зобов’язувався “к противной стороне не 

приклонятися” (п. 2 арт. 7), тобто уникати конфлікту інтересів, не зраджувати клієнта.  

Дещо гуманнішими стають санкції за професійні порушення. Так, умисна “втрата 

справи” (п. 1 арт. 9) тягнула анулювання судового рішення, стягнення з повіреного 

подвійного розміру збитків, його арешт чи жорсткі тілесні ушкодження, або, залежно 

від важливості справи, відрізання язику. 

Ненавмисне спричинення збитків довірителю могло потягнути арешт повіреного 

на чотири тижні із стягненням збитків клієнту. 

Отже, в період литовсько-польського панування на українських землях 

відбувається становлення професійної адвокатури. Якщо бути більш точним, тогочасна 

адвокатура була напівпрофесійною, оскільки для допуску до захисної діяльності акти 

законодавства не передбачали як обов’язкові умови наявність юридичної освіти чи 

стажу практичної роботи в галузі права. Частина прокураторів не володіла особливими 

правовими пізнаннями й виконувала свої обов’язки епізодично, не сильно 

відрізняючись від стряпчих (судових представників) у Російській імперії. Були серед 

прокураторів й особи, які отримали юридичну освіту, набули досвід практичної 

юридичної діяльності та систематично обстоювали чужі інтереси в суді. Остання група 

прокураторів зробила справу захисту прав особи своєю професією. 
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Після поділу Польщі 1772 року територія Галичини й Буковини опинилася в 

складі імперії Габсбургів. Першим документом, що зробив рішучий крок до 

професіоналізації адвокатури на українських землях став Загальний порядок судового 

провадження (Allgemeine Gerichtsordnung), прийнятий в 1781 році. Австрійський 

законодавець закріпив обов’язковість вищої юридичної освіти для здобувачів 

адвокатського звання, необхідність проходження практики в адвоката тривалістю не 

менше 3-х років, складання іспиту в суді на предмет перевірки відповідності 

визначеним діловим та моральним якостям [650, с. 170-172]. 

16 серпня 1849 року приймається Тимчасове положення про адвокатуру 

(Provisorische Advocaten-Ordnung). Відтворюючи встановлені раніше цензові 

обмеження для адвокатських аплікантів, представлений акт йде далі – уперше закладає 

основи станового самоврядування адвокатів, системи адвокатури. При кожному 

апеляційному суді передбачається створення професійного самоврядного органу – 

адвокатської камери [861, с. 3] (advocatencammer), що формується адвокатами через 

вибори й самостійно вирішує питання внутрішнього життя корпорації.  

На практиці адвокатські камери (палати) в Галичині розпочали реально 

функціонувати лише з 1862 року [82, с. 228]. Діяла Львівська, Тернопільська, 

Перемишлянська й Самбірська адвокатські палати. Попри те, що законодавець не 

наважився передати палатам широкий обсяг функцій й залишив їх частково залежними 

від держави у вирішенні атестаційних та дисциплінарних питань, ухвалення цього 

тимчасового акту сприяло зародженню й активізації внутрішньокорпоративного 

будівництва. 

6 липня 1868 року приймається досить прогресивний закон про адвокатуру 

(Advocatenordnung). Документ не передбачав numerus clausus чи територіальних 

обмежень діяльності адвоката. Гонорар визначався шляхом вільної домовленості між 

адвокатом і клієнтом.  

Головним досягненням закону стало закріплення за органами адвокатського 

самоврядування усієї повноти повноважень щодо допуску до професії та притягнення 
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адвокатів до дисциплінарної відповідальності. У межах округу апеляційного суду 

адвокати самостійно обирали адвокатську камеру, її раду, дисциплінарний суд, комісію 

з прийняття іспитів. Цим створено реальні гарантії незалежності корпорації. 

Окрім вже традиційної необхідності отримання вищої юридичної освіти й 

складання іспиту, новий закон істотно збільшив строк практичного стажу, який мав 

набути претендент після завершення навчання на юридичному факультеті. Тепер цей 

термін становив 7 років [647, с. 275]. В історії світової адвокатури це є, напевно, одним 

з найбільш великих строків стажування, який дуже негативно сприймався молодими 

правниками, змушеними півжиття чекати омріяного статусу. 

Визначальними документами для розвитку адвокатури на українських землях, що 

входили до складу Російської імперії, стали прийняті 20 листопада 1864 р. Судові 

статути, зокрема Устрій судових установлень. Адвокатура складалася з двох груп осіб 

– присяжних і приватних повірених. 

Присяжними повіреними могли бути особи, які досягли віку 25 років; отримали 

вищу юридичну освіту; набули 5-річний стаж практичної роботи (помічником 

присяжного повіреного або на посадах у судовому відомстві) й не мали інших [576, с. 

220-221] цензових обмежень. 

Якщо в окрузі судової палати (охоплювала декілька губерній) було не менше 20 

присяжних повірених, вони могли звернутися з клопотанням дозволити обрати Раду 

присяжних повірених. Цей орган розглядав прохання осіб, які бажали приписатися до 

складу присяжних повірених чи вийти з цього звання; вирішував питання про 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; призначав почергово повірених 

для безоплатного ходіння в справах осіб, які користуються в суді правом бідності; 

визначав розмір винагороди повіреному за таксою у випадку недосягнення згоди з цих 

питань між ним та клієнтом за умови відсутності письмової угоди та ін. У цілому закон 

наділив органи корпоративного самоврядування достатньо незалежним статусом. 

На практиці Ради присяжних повірених були утворені лише в округах Санкт-

Петербурзької (1866 р.), Московської (1866 р.) та Харківської (1874 р.) судових палат. 
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Наприкінці 1874 року розпорядженням царя подальше відкриття нових Рад було 

зупинено. На українських землях, отже, Рада присяжних повірених існувала тільки в 

окрузі Харківської судової палати. У 1884 році в цьому окрузі перебувало 167 

присяжних повірених й 50 помічників присяжних повірених [341, с. 1-3]; у 1888 р. їх 

було 172 й 55 осіб [344, с. 3, 7]; в 1892 р. – 158 і 76 відповідно [347, с. 2]. 

Лише через сорок років Рада присяжних повірених розпочала функціонувати в 

окрузі Одеської (1905 р.), а згодом і Київської (1915) судових палат. З 1904 р. по 1917 

р. частина українських земель (області Війська Донського) перебувала в сфері 

юрисдикції Ради присяжних повірених округу Новочеркаської судової палати. 

В тих регіонах, де Ради присяжних повірених були відсутні, їх повноваження 

належали місцевому окружному суду. Через службову завантаженість суди не завжди 

добросовісно виконували закріплені за ними непрофільні функції. Порівняно із Радами 

присяжних повірених, судові органи були менш вимогливими до дисциплінарних 

порушень повірених та процесу комплектування адвокатського корпусу. 

З метою уникнення конфлікту інтересів Устрій судових установлень забороняв 

присяжному повіреному діяти в суді як повірений проти своїх батьків, дружини, дітей, 

рідних братів, сестер, дядьків чи двоюрідних братів і сестер. Присяжний повірений не 

тільки не міг бути одночасно повіреним обох сторін, але й переходити в одній й тій же 

справі послідовно від однієї сторони до іншої [576, с. 247-248]. Стаття 403 Устрою 

судових установлень покладала на присяжного повіреного обов’язок не розголошувати 

таємниць свого довірителя як під час провадження в справі, так й у випадку 

відсторонення від неї або завершення справи.  

Приватні повірені поряд із присяжними повіреними були уповноважені надавати 

правову допомогу в кримінальних і цивільних справах. Відмінність між ними полягала 

в тому, що для перших були встановлені зменшені вікові (18 років) та освітні 

(необов’язковість вищої юридичної освіти) вимоги. Приватні повірені не мали власних 

органів корпоративного самоврядування. Допуск до професії та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності здійснювали суди, які видали їм свідоцтво про право 
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на ведення чужих справ. За загальним правилом, приватні повірені могли надавати 

правову допомогу тільки на території, що охоплювалася сферою юрисдикції суду, який 

видав їм зазначене свідоцтво.  

Падіння монархії в ході Лютневої революції 1917 р. незначною мірою 

відобразилося на становищі адвокатури. Головою і багатьма членами Тимчасового 

уряду були колишні присяжні повірені, які добре усвідомлювали роль корпорації в 

суспільстві, надавали підтримку її розвитку.  

Кардинальні зміни в життя адвокатського співтовариства вніс більшовицький 

переворот у Петрограді, що відбувся 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. Вже 22 листопада 

1917 р. Декретом РНК про суд № 1 скасовано раніше існуючі загальні судові установи, 

інститути судових слідчих, прокурорського нагляду, присяжної і приватної адвокатури 

[116, с. 124-125]. Замість цього Декретом впроваджено абсолютну свободу професії. 

Захисниками на стадії попереднього слідства та повіреними в цивільних справах 

дозволено бути усім неопороченим громадянам чоловічої або жіночої статі, які 

користувалися громадянськими правами. 

Українська Центральна Рада не визнала владу більшовиків, ухваливши 

“залишити в силі всі державні органи і установи, які зоставалися на території 

Української Народної республіки по день 7 листопада 1917 р.” [150, с. 477].  

Більшість українських адвокатів негативно сприйняла жовтневий заколот. Так, на 

зборах харківських адвокатів було ухвалено резолюцію: “Насильницьке захоплення 

влади більшовиками…є злочинним посяганням на суверенні права народу, а 

встановлений ними режим політичного терору – тяжким порушенням основних прав 

людини і громадянина. Тому влада ради народних комісарів…не повинна визнаватися” 

[486, с. 6]. Цілком очікуваною стає подальша політика партії, спрямована на 

ліквідацію, нейтралізацію цього опозиційного осередку. 

Через критичну соціально-економічну і військову ситуацію в країні, питання 

адвокатури не перебували серед пріоритетів внутрішньої політики Української 

Центральної Ради, Української держави чи Директорії, проте знайшли відбиток у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
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законодавстві. Так, згідно ст. 7 Закону Української Держави “Про організацію 

військово-судових установ та їх компетенції” від 21 червня 1918 р. у судовому 

засіданні вищих військових судів (Київського і Катеринославського) зобов’язані були 

брати участь прокурор і захисник [329, с. 32]. 

Відповідно до ст. 10 ухваленого в липні 1918 р. Закону Української Держави 

“Про судові палати й апеляційні суди” при розгляді судовими палатами в порядку 

артикулів 529 і дальших “Статуту кримінального судочинства” актів обвинувачення 

адвокати звинувачених допускалися без попереднього виклику бути присутніми при 

доповіді справи й давати усні пояснення. 

Аналізуючи стан нормативного забезпечення діяльності адвокатури в добу 

національного відродження (1917-1921 рр.), слід вказати, що законодавство цього 

періоду характеризувалося схематичністю й мінливістю, що передусім пов’язано із 

спрямуванням основних зусиль держави на боротьбу із агресивною військовою 

політикою сусідніх країн, подолання негативних соціально-економічних наслідків 

іноземної інтервенції. 

Після чергового захоплення влади радянськими військами Декретом Ради 

Народних Комісарів України “Про суд” від 14 лютого 1919 р. було затверджено 

Тимчасове положення про народні суди і революційні трибунали УСРР, яким 

утворювалися колегії обвинувачів та правозаступників. Окремі колегії були 

передбачені для народних судів і революційних трибуналів. Обрання особового складу 

колегій в повітах здійснювалося відповідними виконкомами, в містах – раддепами, для 

ревтрибуналів – губвиконкомами [71, с. 155, 159]. Право бути обраним належало усім 

особам, які задовольняють умовам, що визначені для радянських виборців. Положення 

не передбачало для членів колегій жодних вимог у частині юридичної освіти чи 

практичного досвіду в галузі права, що неминуче відображалося на якості роботи 

окремих товаришів.  

Головний наслідок введення в дію зазначеного Положення – набуття 

адвокатурою “посадового” характеру. Члени колегії обвинувачів та правозаступників 
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почали отримувати заробітну плату від держави, що відразу підірвало незалежність 

професії, змушуючи інтегруватися в систему державного апарату.  

Однак на початку 20-х років в Москві відбулася кардинальна зміна позиції щодо 

статусу адвокатської професії. Попри протести деяких прихильників державної 

адвокатури [607, с. 18], 2 жовтня 1922 р. ВУЦВК ухвалюється нове Положення про 

адвокатуру, в основу якого покладено російський аналог. При губернських радах 

народних суддів створювалися губернські колегії оборонців по кримінальних та 

цивільних справах, членами яких могли бути особи, які задовольняють одній з таких 

вимог: а) мають практичний стаж відповідальної роботи не менш двох років в органах 

радянської юстиції, або б) володіють теоретичною й практичною підготовкою, ступінь 

і лад якої визначається Інструкцією Нарком’юсту [364, с. 761]. Порівняно із 

приписами, що діяли раніше, новітні цензові критерії стали кроком уперед на шляху 

професіоналізації адвокатури. 

Першою 11 листопада 1922 р. було створено Чернігівську губернську колегію 

оборонців. Протягом лютого-квітня 1923 р. розпочали функціонувати 

Катеринославська, Київська, Одеська, Донецька та інші колегії оборонців. Усі члени 

колегії оборонців прикріплювалися до створених у містах (районах) юридичних 

консультацій. 

Ключовою особливістю організаційної побудови системи адвокатури став вихід 

за межі державного апарату, “роздержавлення”. Адвокати отримали право на загальних 

зборах формувати Президію колегії оборонців. Цей корпоративний орган вирішував 

питання про прийом нових членів та накладення дисциплінарних санкцій, призначення 

безоплатної оборони, здійснював контроль за виконанням членами колегії своїх 

обов’язків, нагляд за діяльністю повітових бюро тощо.  

Переведення колегій оборонців на засади самоокупності створило умови для 

економічної самостійності адвокатури. Оплата праці оборонців здійснювалася за 

таксою, встановленою Нарком’юстом (при наданні послуг робітникам державних і 

приватних підприємств, членам комнезамів, червоноармійцям, військовослужбовцям 
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та деяким інших категоріям населення), або на підставі угоди із зацікавленою 

стороною. Окремі групи громадян повністю звільнялися від оплати правової допомоги. 

Послабивши тиск держави на адвокатуру, законодавець залишив за державними 

органами вагомі важелі впливу (за Президією Раднарсуду і Нарком’юстом 

закріплювалося повноваження усувати членів колегії оборонців) й створив умови для 

розбудови внутрішньокорпоративного диктату, становлення відносин влади-

підпорядкування між Президією колегії та рядовими адвокатами.  

Проведення судової і адміністративно-територіальної реформи внесло окремі 

корективи до системи адвокатури й органів, що здійснювали стосовно неї контрольні 

повноваження. Замість губернських судів, що були спадкоємцями губернських рад 

народних судів, й колегій оборонців при губсудах, створювалися окружні суди й 

колегії оборонців при окружних судах. Раніше внесені зміни було відтворено в розділі 

XV Положення про судоустрій Української РСР, затвердженого 23 жовтня 1925 року ІІ 

сесією ВУЦВК. Наступним Положенням про судоустрій УРСР від 11 вересня 1929 

року істотних новел не внесено. 

В руслі здійснюваної наприкінці 20-х років політики колективізації сільського 

господарства все частіше стали лунати голоси про доцільність проведення аналогічних 

заходів в адвокатурі. Гучніше висловлювалися пропозиції заборонити приватну 

практику [11, с. 14], “перенести всю роботу в колектив” [19, с. 668]. 

Декларуючи добровільність переходу на колективні форми роботи, партія 

насправді розпочала кампанію з примусового об’єднання адвокатів. Для цього 

застосовувався метод кнута й пряника – “чистки” колегій, надання пільг соціально-

побутового характеру тощо. Процес колективізації відбувався нерівномірно. Вже 13 

лютого 1928 р. загальноміські збори оборонців Запорізької колегії одноголосно 

ухвалили рішення про перехід на колективні методи роботи, утворення єдиного 

кабінету оборонців й закриття приватних кабінетів [519]. На 1 жовтня 1929 р. всі 

адвокати вступили до колективів. 



 69 

Уставом про колективні форми роботи колегії оборонців у зв’язку із скасуванням 

приватної практики, затвердженим постановою Народного комісаріату юстиції УСРР 

від 30 жовтня 1929 р., передбачено скасування приватної практики оборонців й 

встановлено можливість надання ними юридичної допомоги виключно через юридичні 

консультації (пп. 2-3). Всі члени колегії оборонців розподілялися поміж юридичними 

консультаціями, за роботу в яких одержували зарплату згідно правил, встановлених 

загальними зборами колегії оборонців й затверджених окружним судом [574, с. 110].  

Через декілька років А.Я. Вишинський констатував, що колективи перетворилися 

на “добровільно-примусове” співжиття людей, які не мають між собою нічого 

спільного, в організації, де процвітають зрівнялівка, безвідповідальність, політичний 

кар’єризм [72, с. 39].  

Зміна адміністративно-територіального устрою зумовила ухвалення Обіжника 

НКЮ “Про структуру та функції обласних органів НКЮ” від 13 лютого 1932 року. 

Окрім коригування назви відповідних колегій (обласні колегії оборонців), цей 

документ посилив їх залежність від судів. У п. 87 Обіжника зазначено, що колегія 

оборонців діє при облсуді, під його керівництвом та доглядом [433, с. 20]. Сфера 

обслуговування колегії оборонців прив’язувалася до території області.  

Посилювався внутрішньокорпоративний апарат управління колегії. Голова 

президії облколегії оборонців затверджувався НКЮ. На президію колегії оборонців 

покладалися повноваження керувати, інструктувати, наглядати та обслідувати роботу 

юридичних консультацій і окремих членів колегії; приймати та відкликати членів 

колегії оборонців і готувати кадри; розподіляти ЧКО на території області, призначаючи 

їм місце роботи та розподіляти їх по юрконсультаціях; порушувати дисциплінарні 

справи та застосовувати до ЧКО заходи дисциплінарного впливу; тарифікувати 

окремих ЧКО тощо (п. 97). Для реалізації вказаних завдань при президії колегії 

утворювалися сектор кадрів, організаційно-інспекторський сектор, соціально-

побутовий сектор, господарча частина, бухгалтерія, сектор масової роботи. Останній 

підрозділ був відповідальний, серед іншого, за організацію соцзмагання й ударництва 
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ЧКО. Робота юрконсультацій здійснювалася за оперативним і фінансовим планами 

[424, с. 5]. 

Начальник відділу судового захисту і юридичної допомоги населенню 

Нарком’юсту СРСР М.В. Кожевніков змушений був визнати, що в Харківській колегії 

оборонців, як до речі і в Київській, допускалося голе адміністрування, мали місце 

факти розбазарювання громадських коштів, самопреміювання членів президії, оплата 

членам президії додаткової винагороди за роботу, за виконання якої вони отримують 

зарплату [238, с. 26]. Вказані дії стали підставою для прийняття постанови обкому 

ВКП(б) про зняття з роботи голови Київської колегії оборонців й розпуск її президії. 

Загальна атмосфера і правові основи діяльності адвокатури в другій половині 30-

х років не сприяли забезпеченню ефективного захисту прав особи. Поширення 

репресій в умовах спрощення судочинства, запровадження “двійок”, “трійок” й 

усунення адвокатів від розгляду справ низки категорій [323; 324] створювали 

несприятливі умови функціонування адвокатури.  

Не всі захисники хотіли протистояти дедалі щільному втручанню держави. 

Непоодинокими стали факти повної безхребетності, підлабузництва перед органами 

суду й прокуратури. Бували випадки (на щастя, не дуже часті) таких виступів, коли 

захисник, викликаючи подив всієї аудиторії, цілком й повністю приєднувався до 

вимоги прокурора щодо найбільш суворого покарання. Після цього вже підсудному, 

якщо той умів, доводилося захищатися проти висновків прокурора і захисника [93, с. 

51]. 

За союзним Положенням про адвокатуру СРСР, затвердженим постановою РНК 

СРСР № 1219 від 16 серпня 1939 р., надання юридичної допомоги населенню 

покладалося на обласні колегії адвокатів, загальне керівництво якими здійснювали 

Нарком’юст СРСР, його республіканські органи, управління НКЮ при облрадах. На 

відміну від Положення про адвокатуру 1922 року [364, с. 76], яке лише в своїй назві 

згадувало поняття “адвокатури”, в Положенні 1939 року терміни “адвокат” і 
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“адвокатура” широко використовувалися за текстом законодавчого акту, що зумовило 

ширше застосування зазначеного понятійного апарату на практиці. 

Підвищувалися освітньо-кваліфікаційні вимоги до членів колегії адвокатів, 

якими могли бути особи, які мали вищу юридичну освіту; закінчили юридичні школи – 

за наявності стажу практичної роботи в судових, прокурорських чи інших органах 

юстиції не менше одного року на посадах суддів, прокурорів, слідчих чи 

юрисконсультів; ті, хто не мав юридичної освіти, повинні були пропрацювати не 

менше трьох років як суддя, прокурор, слідчий чи юрисконсульт [363, с. 41].  

Вказаним Положенням визначено структуру обласної колегії адвокатів, що 

залишалася незмінною протягом наступних десятиріч. Так, органами колегії були 

загальні збори, президія, ревізійна комісія. Загальні збори обласної колегії адвокатів 

обирали ревізійну комісію та президію. Повноваження останньої зазнали незначних 

коректив.  

Організація роботи членів колегії адвокатів у районних центрах і містах області 

здійснювалася через юридичні консультації. Завідувач юрконсультації призначався 

президією колегії адвокатів й здійснював розподіл справ між адвокатами, 

встановлював розмір плати за юридичну допомогу згідно з таксою, контролював якість 

роботи адвокатів.  

В розвиток Положення РНК своїм наказом № 85 від 2 жовтня 1939 р. затвердив 

Інструкцію про порядок оплати юридичної допомоги, що надається адвокатами 

населенню. За загальним правилом, розмір плати за надану юридичну допомогу 

визначався на підставі цієї Інструкції завідувачем юридичної консультації за угодою з 

клієнтом [166, с. 79]. Вказана плата вносилася клієнтом до каси юридичної 

консультації, про що видавалася квитанція. 

Окрім СРСР, значна частина українських земель у міжвоєнний період перебувала 

в складі Польщі (Галичина). Звістку про Лютневу революцію 1917 р. польські адвокати 

зустріли активізацією роботи над проектом закону про адвокатуру, результатом якої 

стало ухвалення 24 грудня 1918 р. Декрету щодо Тимчасового статуту адвокатури 
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Польської Держави [735]. У розвиток цього документу в період між світовими війнами 

статус польської палестри змінювався за законодавчими актами про адвокатуру від 7 

жовтня 1932 р. [880] й 4 травня 1938 р. [857].  

На відміну від радянського законодавця, який широко експериментував зі 

скасуванням інституту адвокатури чи запровадженням абсолютної свободи професії, 

його польський колега не робив різких кроків, послідовно формуючи професійну 

модель палестри. Вже за Тимчасовим статутом адвокатури 1918 р. здобувач 

адвокатського звання повинен був мати університетську юридичну освіту, бездоганні 

моральні якості, набути практичний стаж роботи в суді та адвокатурі й скласти іспит 

(ст. 3). 

Дозволяючи адвокату вільно домовлятися із клієнтом щодо розміру гонорару, 

Тимчасовий статут зобов’язував першого зберігати адвокатську таємницю [735, с. 172].  

Органами адвокатської палати (izba adwokacka), що утворювалася в окрузі 

апеляційного суду, були загальні збори (walne zgromadzenie) і рада (rada). У складі 

останньої функціонувала президія і дисциплінарний суд. Представляв й очолював раду 

декан, який мав заступника. 

Найвищим органом палестри була Начальна рада адвокатури (Naczelna rada 

adwokacka), яка представляла інтереси професії в цілому, визначала засади 

адвокатської етики, видавала регуляторні акти щодо діяльності палат і рад адвокатів, 

затверджувала програми іспитів для адвокатських аплікантів, здійснювала нагляд за 

палатами й радами адвокатів [735, с. 176] тощо. На відміну від адвокатури УРСР, що 

мала регіональний характер, польська палестра отримала центральний 

загальнонаціональний орган, обсяг повноважень якого вже на початку свого існування 

був значним.  

Із часом спектр правових можливостей Начальної ради адвокатури істотно 

розширився. Вибудовуючи централізовану корпоративну модель, польський 

законодавець перемістив ключові владні повноваження з периферії до столиці 

держави.  
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Попри численні протести адвокатів [15], за законом від 4 травня 1938 р. значно 

обмежувалася роль окружних палат адвокатів (okregowa rada adwokacka) на користь 

НРА, й водночас, посилювалася залежність від держави, урізалася автономія 

адвокатської професії. Дискримінаційний порядок формування НРА не забезпечував 

належне врахування інтересів чисельної адвокатської громади Галичини. НРА набула 

повноваження розглядати скарги на ухвали адвокатських палат, скасовувати рішення 

загальних зборів окружних палат за передбачених законом умов. Міністр юстиції 

отримав право в певних випадках розпускати як окружні ради адвокатів, так й НРА; міг 

винести розпорядження про припинення прийому адвокатів або адвокатських 

аплікантів на визначений час в окремих місцевостях [82, с. 349, 353-354]. 

Серед адвокатів Східної Галичини більшість складали особи польської та 

єврейської національностей, які визначальним чином впливали на вибори керівного 

складу регіональних палат адвокатів. Не маючи належного представництва на рівні 

органів адвокатського самоврядування, українські адвокати прагнули до об’єднання 

між собою задля спільного захисту професійних та національних інтересів. Найбільш 

затребуваними організаційними формами консолідації адвокатів-українців стали 

громадські об’єднання, серед яких найбільш потужною організацією став Союз 

Українських Адвокатів у Львові (далі – СУА), Статут якого затверджено 5 травня 1923 

року. 

Статтею 2 Статуту СУА як завдання товариства були окреслені наступні: а) 

боронити права, інтереси і достоїнства адвокатського звання; б) удержувати станові й 

товариські взаємини між українськими адвокатами і українськими кандидатами 

адвокатури; в) давати собі взаїмну поміч в справах адвокатського звання; г) дбати про 

зріст числа українських членів адвокатського звання дорогою заохоти та матеріяльної 

помочі в укінченню студій; д) давати матеріяльну поміч оставшим без заосмотрення 

немічним українським адвокатам і кандидатам адвокатури, і такуж поміч вдовам і 

сиротам по українських адвокатах і кандидатах адвокатури; е) брати участь у 

законотворчій праці держави, оцінюючи на зазив компетентних чинників проекти 



 74 

законів та даючи ініціятиву до проектів нових законів; є) брати посередну участь в 

юрисдикції, оцінюючи і критикуючи юдикатуру та інтерпретуючи позитивне 

законодавство [544, с. 24]. Органами СУА були: Загальні Збори, Виділ і Контрольна 

Комісія. Для вирішення спорів між членами при СУА функціонував Мировий Суд.  

Першим президентом СУА був обраний С. Федак, з 1928 р. його безсмінним 

провідником став К. Левицький. Найбільш активними й відомими адвокатами – 

членами Союзу були С. Баран, М. Волошин, Л. Ганкевич, М. Глушкевич, А. 

Горбачевський, О. Надрага, Т. Окуневський, Є. Олесницький,  В. Охрімович, А. 

Чайковський, С. Шухевич та інші. Станом на 1937 рік з 480 адвокатів-українців 336 

осіб були членами СУА. 

Слід позитивно оцінити роботу СУА щодо підвищення професійного рівня і 

національної свідомості українських адвокатів, розширення застосування рідної мови в 

судочинстві, консолідації вітчизняної адвокатури й мобілізації значної кількості 

правників для забезпечення захисту українських патріотів у кримінальних справах 

політичної спрямованості в 20-30-ті рр. XX ст. та ін.  

З приводу останнього напряму діяльності СУА С. Шухевич пригадував, що “мені 

навіть на думку не приходило жадати якої-небудь зарплати, бо я вважав, що оборона в 

політичному процесі – це сповнення горожанського обов’язку. Того погляду і засади 

придержувався я через цілий час провадження політичних процесів і брав винагороду 

тільки тоді, коли вже прямо не мав з чого жити” [622, с. 284].  

Після завершення Другої світової війни та приєднання до УРСР 

західноукраїнських земель вітчизняна адвокатура розвивається в межах єдиного 

правового поля. 

На підставі затверджених Верховною Радою СРСР 25 грудня 1958 року “Основ 

законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік” [409], 

“Основ кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік” [410] Верховна 

Рада УРСР 30 червня 1960 року ухвалила Закон про судоустрій Української РСР [434], 

28 грудня 1960 року – Кримінально-процесуальний кодекс УРСР [256]. 
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В законі про судоустрій УРСР відтворювалося раніше сформульоване 

визначення колегії адвокатів як добровільного об’єднання осіб, які займаються 

адвокатською діяльністю (ст. 17).  

В розвиток КПК 1922 р. [569] (ст.ст. 57, 59, 65 та ін.) й 1927 р. [570] (ст.ст. 43, 51, 

53-55, 62 тощо) Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1960 р. [256] деталізував 

зміст низки основоположних принципів адвокатської професії. Прагнучи забезпечити 

доступність адвокатури, законодавець зафіксував досить широкий перелік випадків 

обов’язкового призначення захисника (ст. 45), серед яких згадав таку підставу, як 

наявність суперечностей між інтересами підсудних, коли хоча б один з них має 

захисника. З метою уникнення конфлікту інтересів у статті 47 КПК УРСР було 

встановлено обмеження, у відповідності до якого одна і та ж особа не може бути 

захисником двох або декількох обвинувачених, коли інтереси захисту одного з них 

суперечать інтересам захисту іншого.  

Інформація, яку адвокат отримав від клієнта в кримінальному провадженні, 

підлягала обмеженій правовій охороні. Процесуальний закон містив заборону 

допитувати як свідка захисника обвинуваченого про обставини, які стали йому відомі у 

зв’язку з виконанням обов’язків захисника (ст. 69). На адвоката, який представляв 

інтереси потерпілого або цивільного позивача, подібні гарантії не поширювалися.  

25 вересня 1962 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР було затверджено 

Положення про адвокатуру УРСР. Залишивши незмінною організаційну структуру 

адвокатської корпорації, даний законодавчий акт розширив й деталізував 

повноваження зовнішніх контролерів адвокатури. Для характеристики управлінського 

впливу на адвокатів у Положенні розмежовувалися поняття “керівництво” і “загальне 

керівництво”. Так, організація, керівництво і контроль за діяльністю колегій адвокатів 

здійснювалися виконавчими комітетами обласних рад депутатів. Загальне керівництво 

колегіями адвокатів і контроль за їх діяльністю здійснювався Міністерством юстиції 

УРСР.  
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Виконком облради протягом місяця з дня повідомлення про прийом нового члена 

колегії адвокатів вправі був відвести прийнятого. Як президія колегії адвокатів, так й 

виконком облради чи Міністр юстиції УРСР були уповноважені виключити адвоката з 

колегії у випадках виявленої непридатності до виконання обов’язків адвоката; 

систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку колегії адвокатів і 

несумлінного виконання своїх обов’язків; одержання адвокатом грошової винагороди 

поза касою юридичної консультації; вчинення проступків, що ганьблять звання 

радянського адвоката, або злочину (п. 13). Виконком облради затверджував чисельний 

склад, штати, кошторис доходів і видатків колегії адвокатів, міг скасувати постанову 

президії колегії адвокатів про відмову в прийомі в члени колегії, а також про 

виключення з її лав. Цей же орган міг скасувати рішення загальних зборів колегії 

адвокатів у разі невідповідності його закону чи положенню.  

В ст. 159 Конституції УРСР, прийнятій 20 квітня 1978 року, було закріплено, що 

для подання юридичної допомоги громадянам і організаціям діють колегії адвокатів.  

На розвиток союзного Закону “Про адвокатуру в СРСР” від 30 листопада 1979 р. 

[328] Верховна Рада УРСР своїм Законом від 31 жовтня 1980 р. затвердила Положення 

про адвокатуру УРСР. Відмітною особливістю даного законодавчого акту стало 

зменшення залежності адвокатського співтовариства від рад народних депутатів. 

Останні були позбавлені багатьох контрольних повноважень, що більше нагадували 

дріб’язкову опіку, частина з яких була передана органам колегії адвокатів. Право 

відчислення чи виключення адвоката з колегії зберіглося лише за самоврядними 

органами адвокатури, державні структури втратили таку можливість. 

Залишивши незмінною структуру обласних колегій адвокатів (загальні збори, 

президія, ревізійна комісія), Положення розширило повноваження окремих її органів. 

Так, загальні збори колегії отримали право розглядати скарги адвокатів на постанови 

президії колегії; достроково відкликати членів президії та ревізійної комісії колегії, які 

не виправдали виявленого їм довір’я; визначати порядок оплати праці адвокатів 

відповідно до правил, що встановлюються Мін’юстом СРСР.  
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Законодавцем не було визначено в Положенні перелік принципів адвокатури. 

Натомість, як за Положенням 1962 року, так й за Положенням 1980 року в статті, 

присвяченій обов’язкам члена колегії, закріплювалася заборона адвокату 

розголошувати відомості, передані йому довірителем у зв'язку з поданням юридичної 

допомоги; приймати доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він 

у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких 

суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав 

участь як суддя, прокурор, слідчий, особа, що провадила дізнання, експерт, спеціаліст, 

перекладач, свідок або понятий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере 

участь службова особа, з якою адвокат перебуває у родинних стосунках. 

До двох років в Положенні було збільшено стаж роботи за спеціальністю юриста 

для претендентів на здобуття адвокатського звання. Для осіб, які не мали вищої 

юридичної освіти, доступ до професії був зачинений. Винятків з цього правила вже не 

передбачалося, що в цілому засвідчило рух до підвищення фахового рівня адвокатської 

корпорації. 

Попри демократизацію окремих інститутів адвокатури, розробники Положення 

не залишили ідею загального керівництва її діяльністю з боку державних органів. У ст. 

40 зазначеного акта закріплено, що відповідно до Закону СРСР “Про адвокатуру в 

СРСР” загальне керівництво колегіями адвокатів здійснюють Ради народних депутатів 

та їх виконавчі і розпорядчі органи відповідно до законодавства, яке визначає їх 

компетенцію, як безпосередньо, так і через Міністерство юстиції СРСР, Міністерство 

юстиції УРСР, відділи юстиції виконкомів обласних, Київської міської Рад народних 

депутатів. У разі невідповідності чинному законодавству рішення загальних зборів або 

постанови президії колегії адвокатів Мін’юст СРСР, Мін’юст УРСР були уповноважені 

зупинити їх дію. 

Народжений в муках Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року 

дозволив вирішити найголовнішу вимогу часу – істотно зменшити опіку держави й 

створити умови для незалежної роботи. 
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Залишивши практично незмінним перелік вимог до здобувачів адвокатського 

статусу, закон визначив адвокатуру як добровільне професійне громадське об'єднання, 

покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та 

представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без 

громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу [399].  

Крокуючи назустріч прагненням адвокатів, законодавець остаточно відкинув 

ідею монопольного надання правової допомоги колегіями адвокатів. Її місце зайняв 

концепт плюралізму організаційних форм діяльності адвокатури. Адвоката було 

наділено правом займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє 

адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, 

контори та інші адвокатські об'єднання. 

На законодавчому рівні було уперше визначено перелік принципів діяльності 

адвокатури – верховенство закону, незалежність, демократизм, гуманізм і 

конфіденційність.  

Містячи усього 19 статей, закон про адвокатуру в досить загальному, рамковому 

вигляді регулював багато важливих питань діяльності корпорації. Будучи 

прогресивним на час свого прийняття, даний законодавчий акт швидко застарів. 

Недостатнім виявився механізм забезпечення гарантій реалізації професійних прав 

адвоката. Система адвокатського самоврядування узагалі “не мала прописки” в законі, 

оскільки визначеними були лише органи кваліфікаційно-дисциплінарної компетенції 

(кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури областей, міст Києва і Севастополя, 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України). 

Кульмінацією реформаторських зусиль останніх двох десятиліть стало ухвалення 

Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року 

[400], детальний аналіз якого міститься за текстом нашої праці.  

Отже, починаючи із давніх часів у більшості держав світу відбувся рух від 

аматорсько-дилетантської, родинно-товариської до професійної адвокатури, ґенеза і 

розвиток якої в кожній країні визначалися національною специфікою.  
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Поряд із спеціальними чинниками конкретної країни, на рівень розвитку 

адвокатури вирішальним чином впливали такі загальні фактори й передумови, як 

держава, економіка та особливості національної культури. Взаємодія, роль й ступінь 

впливу цих детермінант визначали самобутнє обличчя адвокатури певної юрисдикції, 

тенденції розбудови споріднених груп адвокатських систем. 

Зародившись у Месопотамії в часи Саргона Древнього (XXIV ст. до н. е.), 

адвокатура концептуально інституціоналізувалася в Стародавньому Римі, повільно 

вибудовувалася в Середні віки й отримала потужний імпульс розвитку в Новітній час. 

На первісних етапах становлення адвокатури виконання захисних функцій виступало 

особистою (родинною, товариською тощо) чи суспільною (громадською) повинністю, 

почесним обов’язком, який виконувався епізодично й випадково широким колом осіб.  

Із законодавчим закріпленням вимог до адвоката щодо обов’язкової наявності 

юридичної освіти, практичного досвіду чи навичок (принцип професійної 

компетентності) виокремлюється група спеціалізованих носіїв правових пізнань, 

знавців юриспруденції, які займаються вказаною діяльністю як професією, 

систематично й регулярно надаючи допомогу в галузі права.  

Будучи гарними професіоналами, але слабко об’єднаними між собою, адвокати 

не могли самостійно протистояти потужним посяганням влади чи феодалів, що 

зумовило наступний етап еволюції адвокатської корпорації – консолідацію зусиль 

адвокатів на шляху розбудови органів станового самоврядування як основи системної 

організації адвокатури. Останні дозволили комплексно вирішувати зовнішні завдання 

(забезпечення мінімально необхідної незалежності адвокатури для нормальної роботи 

її членів, представництво інтересів адвокатів перед органами держави тощо) й життєво 

важливі внутрішні питання організації корпорації (забезпечення високого 

професійного та морального рівня адвокатів, дисциплінарне переслідування 

порушників, регулювання діяльності членів адвокатської громади та ін.).  

Окрім надійної корпоративної організації, турбулентні умови професійної 

практики вимагали від адвокатів бути гнучкими до швидкої зміни економічної 
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кон’юнктури, адаптації форм надання правової допомоги до підвищених потреб 

клієнтів. Повсюдна проблема забезпечення живучості у висококонкурентному 

середовищі зумовила ускладнення організаційних форм адвокатської діяльності. 

Системна організація їх роботи перетворилася на невід’ємну передумову успіху й 

професійного довголіття адвоката.  

Основними історичними формами становлення адвокатури на вітчизнаних 

теренах стали: первинна адвокатура (протоадвокатура), що зародилася до початку 

польсько-литовського загарбання українських земель; напівпрофесійна адвокатура 

існувала в польсько-литовську добу; професійна адвокатура сформувалася після 

ухвалення австрійською владою в 1781 році Загального порядку судового провадження 

(Allgemeine Gerichtsordnung).  
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1.3 Мета адвокатури 

 

Значення мети адвокатури для її розвитку важко переоцінити, адже це не тільки 

провідний орієнтир, вектор руху, який можна порівняти із компасом для корабля, але й 

відправна точка для формування функцій та проектування системи адвокатури. 

Якщо мета не сформульована, визначена нечітко або неправильно (відірвана від 

життя, не враховує наявні засоби тощо), то суб’єкти її реалізації будуть сперечатися 

щодо дійсного змісту мети, засобів досягнення, а в кінцевому підсумку замінять її 

власними цілями. Від інституції, що здійснює переважно публічну місію, залишиться 

лише назва для прикриття суто приватних інтересів. 

Одним із перших категорію “мета” дослідив Аристотель, розглядаючи її як 

“заради чого”, “не будь-яку межу, але найкращу” [10, с. 86]. В історії філософії поняття 

мети еволюціонувало від синкретичного визначення, що означає дію, спрямованість, 

упорядкованість, цілісність, причинність, форму, до диференціації на поняття, які чітко 

розрізняють матеріальні й ідеальні, об’єктивні й суб’єктивні фактори спричинення 

[635, с. 62]. 

Загальна семантика слова “мета” включає: те, до чого хтось прагне, чого хоче 

досягти; ціль [44, с. 1090]; щось як об’єкт або результат, який має бути досягнуто [932, 

с. 957]. 

Заслуговує на підтримку поширена серед вчених позиція [633, с. 167; 635, с. 68; 

304, с. 13], згідно якої мета є ідеальною моделлю майбутнього результату діяльності. 

Якщо результат і засоби є явищем теперішнього, то мета – майбутнього [289, с. 56; 163, 

с. 2]. 

З огляду на те, що мета адвокатури є складним результатом узгодження й 

взаємодії потреб, інтересів й цінностей різних індивідів й соціальних груп, доцільним є 

аналіз вказаних елементів. 
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У загальному плані під потребою розуміється необхідність у кому-, чому-небудь, 

що вимагає задоволення; умови, які змушують до чогось, спричиняють щось; те, без 

чого не можна обійтись; вимоги, які необхідно задовольнити [44, с. 1090].  

Будучи відчуттям нужди, невідповідності між бажаним і реальним, потреби 

спонукають особу до дій, спрямованих на зняття напруги, відновлення рівноваги із 

оточуючим середовищем. Існують різні думки [629, с. 213-215; 481, с. 16; 223, с. 59-60] 

щодо природи й видів потреб. Однією з найбільш поширених є ієрархія потреб А. 

Маслоу [831, с. 35-58], який виділяє п’ять рівнів потреб: фізіологічні (вода, їжа, сон, 

повітря, статевий потяг та ін.), потреби в безпеці (захищеність, стабільність), соціальні 

потреби (дружба, любов, спілкування), потреби в повазі (схвалення, визнання з боку 

інших, самоповага), потреби в самоактуалізації (самореалізація, розвиток власної 

особистості, самоствердження). Після задоволення потреб нижчого рівня людина 

переходить до задоволення потреб вищого рівня.  

Теорія А. Маслоу не є бездоганною, про що звертається увага в літературі [779, с. 

62], проте дозволяє побачити, що правові потреби людей є різновидом потреб у безпеці 

(правового захисту), а отже не є першочерговими порівняно із фізіологічними. Разом з 

тим, правові потреби швидко виходять на перший план тоді, коли юридичні обмеження 

й заборони істотно пригнічують реалізацію фізіологічних потреб, що часто 

відбувається в процесі правозастосовної діяльності. 

В 2014 році під час соціологічного опитування 2000 осіб, проведеного Центром 

“Соціальний моніторинг” та Українським інститутом соціальних досліджень імені О. 

Яременка за участю відділу соціально-економічних трансформацій Інституту 

економіки та прогнозування НАН України, респондентам ставилися питання “Що саме 

в нинішніх умовах Вас турбує більше за все в політичному (економічному, 

соціальному) аспекті ?”. У політичному аспекті українців найбільше непокоїть 

відсутність турботи держави про своїх громадян, некомпетентність влади, наявність 

хабарництва та корупції у структурах державної влади та управління. В економічному 

плані респондентів найбільше турбує зростання цін на продукти харчування, 
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комунальні послуги й фінансові проблеми в сім’ї. У соціальному аспекті громадян 

найбільше непокоїть загальне зниження рівня життя, низький рівень медичного 

обслуговування, зростання злочинності [533, с. 52-54]. 

Результати цього та інших емпіричних досліджень показують, що потреби й 

проблеми суто правового характеру не розглядаються більшістю населення як основні, 

найпоширеніші, першочергові. Такими вони стають, як правило, у випадку 

потрапляння особи в орбіту “активної уваги” правоохоронних органів, виникнення 

необхідності протидії нагальним загрозам втрати майна, волі або здоров’я, 

обслуговуванням поточних питань господарської діяльності. 

Cоціологічні дані [124, с. 45] свідчать про наявність у 4-6 % населення України 

стійкої потреби у вирішенні проблем правового характеру. Такі труднощі громадяни 

намагаються розв’язати як за допомогою адвоката, так й шляхом самостійного 

звернення до суду чи правоохоронних органів. Насправді, потреби у вирішенні 

проблем правового характеру відчувають більше, ніж 4-6 % населення України. Це, так 

би мовити, активна меншість “із гострим болем”. Проникнення права до більшості 

сфер життєдіяльності суспільства істотно збільшило необхідність консультативної 

допомоги. В суспільстві існує значна загальна потреба в своєчасному наданні 

високоякісної правової допомоги адвокатом за розумну винагороду. Щодо конкретних 

потреб окремих груп населення, слід зазначити, що правові потреби великих і дрібних 

підприємців чи осіб, які притягаються до кримінальної або адміністративної 

відповідальності, істотно різняться. 

Як свідчать результати опитування, проведеного в 2014 році соціологічною 

службою Центру Разумкова (10 054 респондентів), на питання “До яких заходів Ви б 

вдалися в першу чергу для захисту Ваших порушених прав?” відповідь “звернення до 

адвоката” обрали 18,8 % нижчого класу, 40,6 % “ядра” середнього класу, 49,6 % 

вищого класу [522, с. 73]. Як бачимо, готовність звертатися до адвоката напряму 

корелюється із рівнем матеріальної забезпеченості людини. Та попри бажаність 

заможних клієнтів для адвоката, пропорція людей, які є багатими й належать до 
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вищого класу, залишається незначною. Соціальною й економічною основою 

адвокатської клієнтури є середній клас. Це не означає нехтування проблемами осіб з  

невеликими доходами, оскільки адвокатура разом із державою забезпечує надання 

безоплатної правової допомоги цій категорій громадян.  

Ведучи мову про потреби клієнтів, не слід забувати й про потреби адвокатів. 

Потреби останніх полягають у створенні державою правових й фактичних умов для 

незалежного й ефективного здійснення професійної діяльності, отримання належної 

винагороди за надані послуги, підтримання авторитету і поваги до представників 

адвокатури, забезпеченні сприятливого режиму оподаткування, соціального та 

пенсійного забезпечення.  

Відчуття, наявність потреби само по собі недостатньо для цілеспрямованої 

діяльності. Має відбутися усвідомлення потреби, суб’єктивна трансформація якої 

виражається категорією “інтерес”. У тваринному світі можливі неусвідомлені потяги 

для задоволення потреб, водночас інтерес є соціальним явищем, оскільки властивий 

людям та їх об’єднанням як складовим суспільства. Інтерес є рушійною силою 

соціального прогресу. 

Семантика слова “інтерес” включає: увагу до кого-, чого-небудь, зацікавлення 

кимсь, чимось; вагу, значення; те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить 

зміст чиїхось думок і турбот; прагнення, потреби; те, що йде на користь кому-, чому-

небудь, відповідає чиїмсь прагненням, потребам [44, с. 501]. 

В юриспруденції загальне трактування інтересу включає розгляд його як 

усвідомленого [481, с. 22], безпосередньо діяльнісного вираження людської потреби 

[629, с. 212]. 

Якщо узагальнити багатоманітну гаму інтересів, що пов’язані із 

функціонуванням адвокатури, то можна виділити дві основні їх групи: публічні і 

приватні. До останньої належать індивідуальні інтереси клієнтів та адвокатів, 

корпоративний інтерес адвокатської громади та ін. Розглянемо окремі з них. 
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Інтереси клієнтів – фізичних та юридичних осіб – можуть бути законними або  

незаконними. Соціологічні дослідження [522, с. 74] показують, що для частини 

середнього класу притаманне застосування корупційних схем захисту своїх прав. 

Клієнта часто цікавить виключно результат і здатність адвоката його забезпечити. 

Засоби реалізації поставлених цілей сприймаються як неважливі, другорядні.  

Незаконні інтереси клієнтів правовій охороні не підлягають. Натомість закон 

забезпечує реалізацію “законного інтересу” [400], поряд з яким застосовується термін 

“охоронюваний законом інтерес”, що є синонімічним.  

Окрім клієнтів, адвокатська діяльність є об’єктом впливу інших приватних 

інтересів. Неліцензовані юристи тривалий час посягали на інтереси адвокатів мати 

достатню кількість клієнтів для забезпечення стабільної роботи. 

Можуть не збігатися інтереси бізнес-адвокатури й класичної адвокатури, а в 

середовищі останньої інтереси адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, можуть суперечити прагненням тих, які не залучені до цієї системи.  

Із інтересами адвокатської корпорації може вступити в протиріччя інтерес 

державного чи приватного університету. ВНЗ зацікавлені в збільшенні кількості 

студентів-юристів, зміцненні фінансово-матеріального стану. Адвокатська ж професія 

армію випускників швидше сприймає як передумову загострення конкуренції, 

зниження доходів. 

Одним з найбільш складних є питання публічного інтересу. У словнику Блека 

публічний інтерес трактується як загальне благо суспільства, яке забезпечено 

визнанням та захистом; дещо, у чому громадськість як ціле є зацікавленою [672, с. 

1350]. Лаконічним виразом суті цього явища є вислів “те, що в інтересах усіх” [679, с. 

90]. Більшість українських авторів погоджується з тим, що публічний інтерес охоплює 

визнані державою й забезпечені правом загальнозначущі потреби (інтереси) усього 

суспільства або його великої частини. Значна частина науковців до різновидів 

публічного інтересу відносить суспільний і державний [63, с. 48; 509, с. 54; 618, с. 7; 
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566, с. 435], а також національний [9, с. 138] інтереси. Очевидно, що публічний і 

державний або національний інтерес на практиці повністю не збігаються.  

Публічний інтерес у сфері організації та функціонування адвокатури полягає, 

насамперед, у створенні й забезпеченні надійного функціонування механізму 

своєчасного надання адвокатом високоякісної, різнобічної й доступної правничої 

допомоги. 

Разом з тим, на практиці нерідкими є спроби підмінити публічні інтереси 

вузькогруповими чи клановими, встановити надмірне домінування одних над іншими. 

В умовах змагання, конкуренції чи протистояння легітимних (а часто й незаконних) 

інтересів постає необхідність їх узгодження, поєднання, компромісу.  

CCBE наголошує на необхідності “делікатного балансування між економічними 

й неекономічними інтересами” [699, с. 4]. 

В океані інтересів, що рухають “адвокатський корабель” уперед, публічний 

інтерес має отримати пріоритет перед приватним (індивідуальним, корпоративним 

тощо), оскільки відображає перевагу загальнозначущого над окремим, більшості над 

меншістю. Верховенство публічного інтересу не повинно тягнути пригнічення 

приватного, а бути більшою мірою зорієнтованим на оптимальну взаємодію, 

узгодження, взаємодоповнення. 

Звичайно, не кожен приватний або публічний інтерес можна “примирити” між 

собою. Рівень антагонізму, конкуренції або складності інтересів нерідко є досить 

високим, тож для вирішення колізій між ними мають враховуватися додаткові 

орієнтири світоглядного характеру. Такими факторами є цінності. 

У філософії цінності розглядаються як об’єктивний (Платон, Дж. Локк, Г. Лотце 

та ін.), суб’єктивний (І. Кант, Дж. Д’юі, Д. Юм та ін.) чи об’єктивно-суб’єктивний (Е. 

Гуссерль, Г. Ріккерт та ін.) феномени. В інших суспільних науках [283, с. 229-230], як і 

в юриспруденції [322, с. 25; 479, с. 9], єдності думок щодо природи цінностей не 

досягнуто. З урахуванням потреб нашого дослідження ми виходимо із суб’єктивно-
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об’єктивної природи цінності як позитивної значущості певних об’єктів для індивіда, 

соціальної групи, держави.  

Кожна людина має власну ціннісну картину світу, що її оточує. Те чи інше благо 

може бути важливим для однієї особи й не мати жодного значення для іншої, по-

різному сприймається його вагомість. Цінність свободи для людини, яка мешкала на 

окупованих територіях Криму чи Донбасу, відрізняється від сприйняття свободи 

жителем Києва чи Амстердама.  

Попри індивідуальні світоглядні установки, людей об’єднують спільні цінності, 

надаючи можливість обрання правильної моделі поведінки в ситуаціях невизначеності 

й стимулюючи до позитивних звершень. 

До загальнолюдських цінностей відносять тріаду “мир – справедливість – 

збереження життя на планеті” [483, с. 27], а також життя, гідність, власність [223, с. 

62]. 

Найвищою соціальною цінністю згідно ст. 3 Конституції України визнається 

людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека. 

Ядро домінуючих цінностей українського народу, за даними експертного 

опитування, складають патріотизм, права і свободи людини, соціальна справедливість, 

матеріальні та духовні надбання українського народу, національна безпека, природні 

ресурси, конституційний лад [74, с. 469]. 

З початком російської агресії в Криму й на Сході України змінилися ціннісні 

пріоритети українців. Як свідчать результати опитування, проведеного Інститутом 

соціології НАН України, під час надзвичайних подій ментальність наших громадян 

пережила певну ціннісну метаморфозу, яка пов’язується насамперед з помітним 

зростанням важливості патріотизму, демократизму, креативного індивідуалізму, 

культурної компетентності [508, с. 121-122]. Особливими цінностями є право [337, с. 

90; 479, с. 10; 611, с. 92] і держава [521, с. 75], що розглядаються як найбільш важливі 

загальні юридичні блага. Серед правових цінностей більшість авторів виділяє свободу, 
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рівність і справедливість [136, с. 395; 530, с. 31]; рідше називаються інші [289, с. 81; 

611, с. 151; 337, с. 91-92] цінності. 

Загальною й незворотною тенденцією останніх десятиріч є прагнення суспільства 

й адвокатського співтовариства до реального запровадження європейських цінностей. 

Загальні європейські цінності окреслено в Хартії фундаментальних прав ЄC [710], 

Угоді про ЄС [920], Угоді про функціонування ЄС [921] та інших документах. Окремо 

слід згадати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС [656, с. 4], де підкреслено, що 

тісні й тривалі відносини між країнами ґрунтуються на спільних цінностях, а саме: на 

повазі до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування, прав 

людини і основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до 

національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі до 

різноманітності, людської гідності та відданості принципам вільної ринкової 

економіки, які сприяють участі України в Європейських політиках.  

Цінності європейської правової професії нині перебувають у стані еволюційного 

перетворення. Чимало традиційних цінностей професії вступають у протиріччя із 

економічними цінностями (вільна конкуренція, ринковий механізм ціноутворення, 

вільний рух послуг територією ЄС тощо), що активно впроваджуються після 

підписання Римської угоди. У ст. 3 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [656, с. 7] 

сторони визнали, що принципи вільної ринкової економіки становлять основу для їхніх 

відносин. 

В 2009 році Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Спілки 

адвокатів України було проведено соціологічне опитування 1000 адвокатів з усіх 

регіонів України. На запитання “Після проведення уніфікації професій, чи має 

адвокатська діяльність стати підприємницькою?” 48 % респондентів погодилися із тим, 

що адвокатська діяльність має стати підприємницькою [532, с. 17]. Очевидно, що 

комерційні ідеї мають поширення в українській адвокатурі. 

Поряд з цим, результати проведеного опитування (Додаток А) свідчать, що 

прагнення отримати достойний дохід виступає не єдиним спонукальним мотивом 
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адвокатської діяльності. Для більшості адвокатів переважне значення має цікавий, 

захоплюючий характер роботи, бажання допомагати скривдженим. 51 % респондентів 

уважає, що адвокатська діяльність може бути підприємницькою. 

Повертаючись до розгляду цінностей європейської адвокатури, слід зазначити, 

що в контексті комерціалізації професії навіть CCBE в одній зі своїх позицій визнав, 

що “хоча й безперечно, що юристи, як й інші особи, матимуть мету отримання 

прибутку… презюмується, що вони будуть керувати власною правовою фірмою не 

лише з економічною метою, але й виходячи з професійної перспективи” [705, с. 5]. 

Активне проникнення економічних домінант у свідомість і практику адвокатів 

зумовило появу в зарубіжній науці [773, с. 451; 851, с. 2193-2194, 2202] доктрини 

“основних цінностей професії”. Її зміст полягає у виділенні низки основних цінностей 

правової професії (core values of the legal profession), що безумовно повинні 

дотримуватися й мати пріоритет у разі конфлікту із цінностями іншої природи 

(економічними, політичними тощо). 

Після конкретизації ECJ у справі Wouters  [691] концепту “основних цінностей 

професії” – незалежності, відсутності конфлікту інтересів і збереження професійної 

таємниці – CCBE став більш активно оперувати цим поняттям, розглядаючи наведений 

перелік елементів як “цінності” та/або “принципи” правової професії. Неодноразово 

називаючи наведені складові [699, с. 2; 700, с. 2] як основні цінності професії, CCBE в 

одній із своїх позицій [704, с. 5] збільшує їх кількість за рахунок такого елементу, як 

компетентність.  

За своїм духом адвокатська діяльність не вписується в рамки класичного 

підприємництва, проте отримання прибутку є допустимим задля забезпечення 

необхідних умов для надання якісної правничої допомоги. Адвокатура має залишитися 

професією, що керується окресленими європейськими й національними цінностями, 

при цьому повинна мати можливість користуватися перевагами окремих більш гнучких 

організаційно-правових форм діяльності, що використовуються в бізнесі. 
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Обираючи між Сціллою збереження традиційних цінностей правової професії й 

Харибдою ідеології вільного ринку (конкуренція, вільний рук капіталів і послуг, 

“економіка управляє всім” тощо), доцільно не абсолютизувати кожен з крайніх 

полюсів, а намагатися використати їх переваги за умов дотримання основних цінностей 

професії.  

Якщо українські адвокати бажають користуватися перевагами вільного ринку 

ЄС, логічним є пошук балансу між традиційними цінностями української адвокатури, 

які не сильно відрізняються від тих, що культивуються CCBE, та європейськими 

економічними цінностями, що мають особливості реалізації в країнах з розвинутою й 

перехідною економіками. 

На цьому шляху слід погодитися із колишнім генеральним секретарем CCBE Дж. 

Голдсмітом щодо необхідності адаптувати цінності й показати, що цінності правової 

професії сумісні із сучасною пануючою ідеологією [773, с. 453]. 

Повертаючись до розгляду мети адвокатури, слід зазначити що остання, по-

перше, не співпадає із метою її елементів чи підсистем (метою адвоката, метою органів 

адвокатського самоврядування тощо); по-друге, визначальним чином зумовлюється 

ними; по-третє, повинна узгоджуватися із метою системи вищого рівня (правової 

системи), не суперечити фундаментальним цінностям суспільства. 

Формування мети адвокатури є процесом, у ході якого активні імпульси мають 

походити як “знизу”, так й “з гори”. У першому випадку передусім враховуються 

потреби й інтереси клієнтів та адвокатів. Нехтування цим сегментом призведе до того, 

що поставлені даними суб’єктами цілі будуть реалізовані прихованим чи іншим 

неналежним чином. У другому випадку більшою мірою обстоюється публічний 

інтерес. “Примирюючи” різні приватні інтереси та узгоджуючи їх із публічним, 

законодавець закріплює компромісний, оптимізований варіант призначення 

адвокатури. 

Отже, мета адвокатури повинна відображати найбільш значущі соціальні 

потреби, інтереси й цінності, бути досяжною наявними засобами, характеризуватися 
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конкретикою й відрізнятися від соціального призначення правових інститутів зі 

схожими завданнями.  

Українська доктрина небагатослівна стосовно визначення мети адвокатури. На 

думку Н.М. Бакаянової, метою адвокатури більшою мірою є захист прав людини, в 

тому числі безкоштовно, й меншою мірою – здобуття зі своєї діяльності матеріальної 

вигоди [12, с. 22]. 

Розуміння захисту прав людини як мети адвокатури є надто широким, адже 

аналогічна ціль стоїть перед значною кількістю державних і недержавних інституцій 

(Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, Національна 

гвардія України тощо), ознайомлення із метою діяльності яких має допомагати людині 

зорієнтуватися в специфіці їх правової роботи. 

В законопроектах мета адвокатури визначається як надання правової допомоги, 

захист та представництво прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб 

[447]; захист прав, свобод і інтересів фізичних і юридичних осіб, забезпечення права на 

захист від обвинувачення [442]. 

Естонський закон про адвокатуру визначає як мету останньої організацію 

надання юридичних послуг у приватних та публічних інтересах, а також захист 

професійних прав адвокатів [664]. 

Нерідким є ототожнення мети адвокатури й мети професійної організації 

адвокатури (органів адвокатського самоврядування [213]). Як зазначалося, це різні 

категорії.  

Метою адвокатури України має бути забезпечення високих стандартів надання 

правової допомоги. В останній редакції Конституції України зафіксовано, що для 

надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура (ч. 1 ст. 131-2). 

Вказаний припис відображає законодавче розуміння мети адвокатури. Необхідність 

використання єдиної новітньої термінології змушує нас уточнити власне визначення 

мети адвокатури як забезпечення високих стандартів надання професійної правничої 

допомоги. 
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Інтегрований вираз мети адвокатури дозволяє сформувати на її базі цілі 

ключових підсистем адвокатури – організаційних форм адвокатської діяльності й 

органів адвокатського самоврядування.  

Метою першої підсистеми, що включає адвокатів, адвокатські бюро та 

об’єднання, є безпосереднє надання професійної правничої допомоги високої якості. 

Метою другої підсистеми є створення умов для забезпечення високих стандартів 

надання професійної правничої допомоги. Тривалий час юристи-підприємці чи інші 

категорії не ліцензованих правників фактично перебували поза будь-якими 

механізмами контролю дотримання фахових та етичних вимог. Натомість надання 

допомоги адвокатами пов’язано із забезпеченням дотримання органами адвокатського 

самоврядування високих стандартів правової допомоги (на підставі законодавства про 

адвокатуру та практики ЄСПЛ до останніх можна віднести ефективність, доступність, 

своєчасність та ін.), що включає кадрове забезпечення (допуск до адвокатури 

висококваліфікованих професіоналів, притягнення до дисциплінарної відповідальності 

порушників), навчально-методичне (підвищення кваліфікації) та корпоративно-захисне 

забезпечення (складання адмінпротоколів у випадку ненадання відповіді на 

адвокатський запит, захист прав адвокатів під час проведення обшуку в офісі адвоката 

тощо), – тобто створення належних умов для безпосереднього надання адвокатами 

правничої допомоги, що відповідає високим стандартам. Окреслена мета адвокатури 

узгоджується із метою системи вищого рівня (правової системи).  

Отже, метою адвокатури є забезпечення високих стандартів надання професійної 

правничої допомоги. 
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1.4 Завдання адвокатури 

 

Чітке розуміння завдань адвокатури є необхідною передумовою повного та 

всебічного законодавчого врегулювання функцій адвокатури, прав, обов'язків і 

гарантій діяльності адвоката.  

Загальна семантика слова “завдання” включає: наперед визначений, 

запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін.; мета, до якої прагнуть; те, що 

хочуть здійснити [44, с. 1090].  

На побутовому й науковому рівні завдання нерідко ототожнюються з метою. 

Більш обґрунтованою вбачається позиція вчених [357, с. 162, 165; 304, с. 7], які 

розглядають їх як самостійні категорії. Маючи більш широкий характер, ціль виступає 

основою формування завдань. Завдання адвокатури є конкретизацією мети, 

деталізованими напрямами її реалізації; характеризуються більш розширеною, точною 

й імперативною формою викладу та безпосередньою наближеністю до виконавців.  

В теорії як завдання адвокатури називають захист й охорону інтересів приватних, 

хоча знов-таки в інтересах суспільства [106, с. 4]; сприяння людині захистити свої 

права від порушень, що допускаються [560, с. 90]; участь у пропаганді правових знань, 

сприяння формуванню суспільної правосвідомості та моральності, які відповідають 

правовій державі, сприяння захисту суспільних інтересів правовими засобами та 

засобами ідеологічного впливу; участь в організації та активному функціонуванні 

громадянського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування [222, с. 102]. 

В літературі можна зустріти визначення завдань адвоката [273, с. 7; 167, с. 37], 

проте вони не є тотожними завданням адвокатури, оскільки останні в інтегрованому 

вигляді уособлюють завдання, що ставляться перед адвокатами та іншими 

організаційними формами адвокатської діяльності й самоврядування. 

Будучи конкретизацією мети, сформульованої в попередньому розділі, завдання 

адвокатури слід визначити як забезпечення високих стандартів захисту прав, свобод і 
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законних інтересів уповноважених осіб у кримінальному провадженні, провадженні 

про адміністративні правопорушення та інших визначених законом юрисдикційних 

провадженнях; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час 

здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного 

судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними 

особами; надання правових консультацій і роз’яснень, складення заяв, скарг, 

процесуальних та інших документів правового характеру; надання інших видів 

професійної правничої допомоги. 

Підсистеми адвокатури реалізують завдання, які для системи в цілому можуть 

мати основне чи допоміжне значення.  

Серед завдань, що мають основне значення для системи адвокатури, доцільно 

розрізняти фахові й корпоративні, зокрема: 

а) фахові завдання: 

захист прав, свобод і законних інтересів уповноважених осіб у кримінальному 

провадженні, провадженні про адміністративні правопорушення та інших визначених 

законом юрисдикційних провадженнях; 

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення 

цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а 

також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; 

надання правових консультацій і роз’яснень, складення заяв, скарг, процесуальних 

та інших документів правового характеру; 

надання інших видів професійної правничої допомоги, зокрема, але не 

обмежуючись, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в іноземних й 

міжнародних судових органах, під час під час виконання судових рішень тощо.  

б) корпоративні завдання: 

забезпечення незалежності адвокатів, дотримання гарантій адвокатської діяльності; 

підтримання високих професійних та етичних стандартів надання правничої 

допомоги, дисциплінарне реагування в разі їх порушення; 
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створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності. 

До завдань, що мають допоміжне значення для адвокатури, необхідно відносити 

такі, як сприяння правовому вихованню громадян, реформі правової системи країни, 

підвищенню якості юридичної освіти, утвердженню верховенства права в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства; запобігання порушенням прав і свобод людини тощо. 

Як бачимо, завдання, що мають основне значення для системи, безпосередньо 

спрямовані на реалізацію мети адвокатури, уточнюючи її основне, профільне, 

спеціалізоване призначення.  

Завдання, що мають допоміжне значення для системи, тісно пов’язані із 

попередніми, а також загальносоціальною роллю адвокатури. Їх реалізація паралельно 

здійснюється й іншими органами, що несуть відповідальність за виконання. 

Покладення на адвокатуру завдань допоміжного характеру зумовлено її підвищеним 

правозахисним потенціалом, доцільністю сумісної реалізації із основними завданнями.  
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1.5 Функції адвокатури  

 

Поняття “функція” є багатозначним. У загальному плані функцію визначають як 

явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється 

відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, 

чогось [44, с. 1552]. 

В юриспруденції під функцією розуміють вид, частину, компонент, напрямок 

діяльності [372, с. 155; 83, с. 49; 304, с. 18; 129, с. 35]. Можна зустріти й інші позиції 

[672, с. 742-743; 611, с. 88; 5, с. 17; 903, с. 387], проте однією з найбільш поширених є 

трактування функцій як основних напрямів діяльності [291, с. 38-38; 560, с. 34; 8, с. 13] 

уповноважених суб’єктів щодо реалізації поставленої мети. Останній підхід слід 

підтримати й покласти в основу даного дослідження, оскільки за його допомогою 

можливо з широкого розмаїття дій та операцій, що виконуються певним соціальним 

інститутом, виділити найсуттєвіші, іманентні й значущі в межах досліджуваної 

системи, управляти розвитком об’єкта в потрібному напрямі шляхом фокусування 

уваги на істотних, а не другорядних аспектах. 

Отже, функціями адвокатури є основні напрями діяльності адвокатури щодо 

реалізації поставленої мети. 

Для того, щоб виділити основні види діяльності адвокатури, треба усвідомити 

чим узагалі займаються адвокати. Сфера професійної діяльності адвокатів у сучасному 

світі є широкою. Так, в Англії та Уельсі баристери й соліситори королівства можуть за 

певних умов виконувати функцію правосуддя, що зазвичай здійснюється професійним 

суддею. Судді-рекордери (recorders) залучаються до здійснення судочинства від 15 до 

зазвичай не більше 30 днів на рік як частково зайняті судді (part-time judges). Праця 

оплачується з державного бюджету. В основному рекордери відправляють правосуддя 

в королівських судах (crown courts), хоча можуть здійснювати судові функції у 

Високому суді (High Court of Justice of England and Wales) та судах графств (county 

courts). 
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Ті соліситори й баристери, які на постійній основі працюють у королівській 

прокурорській службі (Crown Prosecution Service) або юридичній службі уряду 

(Government Legal Service) також не позбавлені можливості стати рекордерами, 

щоправда вони будуть обмежені в розгляді кримінальних справ. 

Схожий механізм тимчасового виконання адвокатами функцій судді існує в 

Данії. 

В Ірландії баристери й соліситори складають кадрову основу Офісу Директора 

публічних переслідувань (Office of the Director of Public Prosecutions). Його директор 

призначається лише зі складу баристерів чи соліситорів, які практикують не менше 

десяти років (ст. 2 Закону про кримінальне переслідування злочинів 1974 р.). Офіс не 

уповноважений розслідувати кримінальні правопорушення й займається лише 

здійсненням судового кримінального переслідування осіб за тяжкими злочинами 

(переслідуються за обвинувальними актами) або значно рідше злочинами невеликої 

тяжкості (злочини сумарної юрисдикції) [913, с. 8-9, 17-18]. Для зайняття посади 

соліситора-обвинувача особа повинна мати чинний сертифікат практикуючого 

соліситора, володіти необхідними теоретичними знаннями й практичним досвідом у 

галузі кримінального права Ірландії. 

Поза межами м. Дубліна на регіональному рівні від імені Директора публічних 

переслідувань справи ведуть спеціально уповноважені соліситори (local state solicitors). 

Вони обмежені в представництві інтересів приватних клієнтів у справах проти 

міністерств чи інших державних установ.  

В Німеччині адвокат за певних умов може одночасно виконувати функції 

нотаріуса (anwaltsnotar). Нотаріальні функції адвокати можуть виконувати й в окремих 

кантонах Швейцарії (Берн, Базель-Ланд, Цуг та ін). 

Окрім правової сфери, в доктрині звертається увага на здійснення адвокатами 

функцій в широкому соціальному контексті, зокрема, функції полегшення 

функціонування капіталістичної економіки [770, с. 155]; представництва й просування 

пануючої влади у відповідності до закону [800, с. 463]; потрійної функції політичних 
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представників, будівельників національного правопорядку й захисників суспільства 

[827, с. 70].  

Слід зазначити, що існуюче широке трактування функцій більшою мірою 

характеризує загальну роль адвоката й супутній, фоновий ефект від належного 

виконання іманентних функцій правового характеру.  

Приступаючи до виокремлення основних напрямів професійної діяльності 

адвокатів, слід зазначити, що в західній теорії й практиці поширеним є виділення двох 

функцій – захисту в суді та юридичного консультування [874; 835, с. 4-4].  

У вітчизняній науці як функції адвокатури називають захист прав і законних 

інтересів громадян [517, с. 180]; суспільний контроль [396, с. 307]; захист правового 

начала [46, с. 9]; участь у правовому всеобучі і роз’ясненні законодавства населенню 

[358, с. 61]; здійснення представництва в суді та захисту від кримінального 

обвинувачення [333]; забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 

правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах [249, с. 

52]. Два останні напрями, що були передбачені попередньою редакцією ст. 59 

Конституції України, ряд авторів розглядає як мету [609, с. 96] або завдання 

адвокатської діяльності. Більш обґрунтованою є позиція Конституційного Суду 

України [498, с. 26] щодо віднесення цих напрямів до категорії “функції” через 

відповідність критеріям провідних, визначальних сегментів діяльності адвокатури. 

Орієнтовний перелік видів діяльності, які уповноважені здійснювати вітчизняні 

адвокати, окреслений в ст. 19 Закону. 

Будучи основними напрямами діяльності адвокатури, функції адвокатури 

залежно від вектору впливу утворені системою зовнішніх функцій (захист, 

представництво, надання інших видів професійної правничої допомоги), які 

реалізуються виключно поза системою адвокатури під час взаємодії з клієнтами й 

третіми особами, й внутрішніми функціями (представницька, регуляторна, 

кваліфікаційна, дисциплінарна, організаційно-виконавча, контрольна функція, а також 

функція корпоративного захисту), які орієнтовані на створення умов для належного 
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здійснення зовнішніх функцій й переважно здійснюються у внутрішньосистемних 

відносинах між членами адвокатського співтовариства. 

Виділення функцій здійснено з урахуванням того, що окреслені напрями 

діяльності адвокатури мають провідний, магістральний характер. Для громадян і 

суспільства більш помітними є зовнішні функції адвокатури, що уособлюють її 

“обличчя”, проте не слід применшувати значення й внутрішніх функцій, без належного 

здійснення яких реалізація перших швидко перетвориться на фікцію, як це багато разів 

траплялося в історії.  

Функцію захисту В.О. Попелюшко визначає як породжений кримінальним 

переслідуванням, здійснюваний у відповідності із законом та виражений у формі 

правових відносин вид (частина, компонент, напрямок) діяльності при провадженні в 

кримінальній справі, що реалізується суб’єктами захисту і спрямований на повне або 

часткове спростування обвинувачення, реабілітацію невинного, пом’якшення 

відповідальності та покарання винного, охорону прав та законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого й виправданого [372, с. 155]. 

Слід зазначити, що на сьогодні законодавець не обмежує здійснення 

адвокатурою функції захисту лише кримінальним провадженням. Сфера її дії 

поширюється також на провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону захист є видом адвокатської діяльності, що полягає в 

забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується 

питання про їх застосування в кримінальному провадженні, особи, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення. В останньому випадку адвокат здійснює захист не 

тільки в порядку КУпАП, але й інших нормативно-правових актів, зокрема, у 

відповідності до приписів Митного кодексу України. 
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Адвокати мають виключне, монопольне право на реалізацію функції захисту в 

кримінальному провадженні. Натомість суб’єктами захисту в межах провадження в 

справах про адміністративні правопорушення, поряд із адвокатами, є “інші фахівці у 

галузі права, які згідно із законом мають право на надання правової допомоги особисто 

чи за дорученням юридичної особи” (ст. 271 КУпАП, ст. 500 МК України). 

Процедурно-технічні аспекти здійснення захисту [169; 171; 174; 195; 196; 197; 

200; 201; 175; 208; 173] й представництва [207] досить детально висвітлено в 

літературі. 

Представництво як вид адвокатської діяльності полягає в забезпеченні реалізації 

прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та 

конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та 

юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача в кримінальному провадженні (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону). 

Останні конституційні зміни закріплюють виключне право адвоката здійснювати 

представництво іншої особи в суді. Винятки можуть стосуватися лише представництва 

в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та 

референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи 

неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 

обмежена. Залежно від встановлених законодавцем обсягів обмежень, конкурентами 

адвокатів в цих сферах будуть юристи, а також особи, які не мають юридичної освіти, 

або взагалі люди без освіти. 

Закон не містить вичерпного переліку “інших видів правової допомоги” (п. 6 ч. 1 

ст. 1 Закону), трактуючи їх як види адвокатської діяльності з надання правової 

інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу 

діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних 
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інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі 

порушення. 

Звуження клієнтської бази через економічну кризу в останні роки постійно 

ставить на порядок денний питання розширення переліку видів адвокатської 

діяльності, свідченням чого є пропозиції доповнити його фідуціарною діяльністю, 

медіацією, діяльністю ескроу-агента [448] тощо.  

Внутрішні функції адвокатури в основному реалізуються спеціалізованими 

органами адвокатського самоврядування, проте не всі. Наприклад, адвокат чи 

адвокатське об’єднання може долучитися до виконання функції корпоративного 

захисту, виїхавши на місце порушення прав іншого адвоката й захищаючи порушені 

права та інтереси. Кожен адвокат, який має особливі знання чи досвід, може виступити 

перед колегами на семінарі з підвищення професійної кваліфікації, сприяючи реалізації 

кваліфікаційної функції. 

Характеризуючи оглядово внутрішні функції адвокатури (детально вони 

розкриваються в наступних розділах) як основні напрями її діяльності, слід зазначити, 

що представницька функція полягає в репрезентації інтересів професійного 

співтовариства через органи прямого й опосередкованого самоврядування усередині 

адвокатури, а також під час взаємодії із державними й недержавними інституціями 

поза її межами. Лаконічний зміст цієї функції в західних суспільствах характеризується 

словосполученням “голос адвокатської професії”. 

Регуляторна функція включає здійснення в межах закону самостійної 

регламентації внутрішніх питань організації адвокатури шляхом прийняття актів 

корпоративної нормотворчості. Останні не належать до правових приписів й 

виступають різновидом корпоративних норм. 

Кваліфікаційна функція реалізується через механізми визначення рівня фахової 

підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською 

діяльністю; організації стажування; підвищення кваліфікації адвокатів; забезпечення 

високого професійного рівня адвокатів. 
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Дисциплінарна функція здійснюється в процесі вирішення КДКА питань 

дисциплінарної відповідальності адвокатів, проведення перевірки відомостей про 

дисциплінарний проступок адвоката, під час розгляду дисциплінарної справи, а також 

у ході розгляду ВКДКА скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури. 

Функція корпоративного захисту полягає в забезпеченні захисту професійних 

прав адвокатів, гарантій адвокатської діяльності, дотримання яких віднесено до 

компетенції органів адвокатського самоврядування та ін. 

Організаційно-виконавча функція включає управління, планування роботи, 

виконавчо-розпорядчу діяльність; організацію діловодства та обліково- статистичної 

роботи, включаючи роботу з ЄРАУ; розподіл обов’язків. Частина цих заходів 

стосується адвокатів, інші – працівників секретаріатів адвокатських об’єднань та 

органів адвокатського самоврядування. 

Контрольна функція включає загальний контроль й перевірку виконання (сплата 

внесків, правильність внесення даних до ЄРАУ та ін.), що здійснюються в процесі 

поточної роботи органів адвокатського самоврядування, адвокатських об’єднань та 

адвокатів, а також спеціалізований контроль фінансово-господарської діяльності, що 

виконується ВРКА, РКАР. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Поняття “адвокатура” в Україні є полісемантичним й використовується в п’яти 

основних значеннях, зокрема, як: 1) діяльність адвоката з надання певних видів 

правової допомоги; 2) професія, що характеризує рід звичайної трудової активності 

особи; 3) організаційна форма об’єднання членів адвокатської корпорації; 4) наука; 5) 

навчальна дисципліна.  

Правова природа адвокатури утворена домінуючим публічним елементом й 

підпорядкованим приватним, що визначає публічно-приватний характер даного 

інституту. Публічний компонент виступає стрижнем адвокатської діяльності.  

Адвокатура – це самоврядний інститут правової системи, що об’єднує адвокатів 

у межах організаційних форм адвокатської діяльності й самоврядування з метою 

забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги. Вказана 

дефініція відображає розуміння адвокатури як організаційної форми об’єднання членів 

адвокатської корпорації. 

Починаючи із давніх часів у більшості держав світу відбувся рух від аматорсько-

дилетантської, родинно-товариської до професійної адвокатури, ґенеза і розвиток якої 

в кожній країні визначалися національними особливостями.  

Зародившись у Месопотамії в часи Саргона Древнього (XXIV ст. до н. е.), 

адвокатура концептуально інституціоналізувалася в Стародавньому Римі, повільно 

вибудовувалася в Середні віки й отримала потужний імпульс розвитку в Новітній час.  

На первісних етапах становлення адвокатури виконання захисних функцій 

виступало особистою (родинною, товариською тощо) чи суспільною (громадською) 

повинністю, почесним обов’язком, який виконувався епізодично й випадково широким 

колом осіб.  

Із законодавчим закріпленням вимог до адвоката щодо обов’язкової наявності 

юридичної освіти, практичного досвіду чи навичок (принцип професійної 

компетентності) виокремлюється група спеціалізованих носіїв правових пізнань, 
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знавців юриспруденції, які займаються вказаною діяльністю як професією, 

систематично й регулярно надаючи допомогу в галузі права.  

Будучи гарними професіоналами, але слабко об’єднаними між собою, адвокати 

не могли самостійно протистояти потужним посяганням влади чи феодалів, що 

зумовило наступний етап еволюції адвокатської корпорації – консолідацію зусиль 

адвокатів на шляху розбудови органів станового самоврядування як основи системної 

організації адвокатури. Останні дозволили комплексно вирішувати зовнішні завдання 

(забезпечення мінімально необхідної незалежності адвокатури для нормальної роботи 

її членів, представництво інтересів адвокатів перед органами держави тощо) й життєво 

важливі внутрішні питання організації корпорації (забезпечення високого 

професійного та морального рівня адвокатів, дисциплінарне переслідування 

порушників, регулювання діяльності членів адвокатської громади та ін.). На 

українських землях основи станового самоврядування адвокатів й системи адвокатури 

було закладено в Тимчасовому положенні про адвокатуру (Provisorische Advocaten-

Ordnung) від 16 серпня 1849 року, згідно з яким при кожному апеляційному суді 

створювався виборний професійний самоврядний орган – адвокатська камера. 

Окрім надійної корпоративної організації, турбулентні умови професійної 

практики вимагали від адвокатів бути гнучкими до швидкої зміни економічної 

кон’юнктури, адаптації форм надання правової допомоги до підвищених потреб 

клієнтів. Повсюдна проблема забезпечення живучості у висококонкурентному 

середовищі зумовила ускладнення організаційних форм адвокатської діяльності. 

Системна організація їх роботи перетворилася на невід’ємну передумову успіху й 

професійного довголіття адвоката.  

Основними історичними формами становлення адвокатури на вітчизняних 

теренах стали: первинна адвокатура (протоадвокатура), що зародилася до початку 

польсько-литовського загарбання українських земель; напівпрофесійна адвокатура 

існувала в польсько-литовську добу; професійна адвокатура сформувалася після 
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ухвалення австрійською владою в 1781 році Загального порядку судового провадження 

(Allgemeine Gerichtsordnung).  

Мета адвокатури не співпадає із метою її елементів чи підсистем, повинна 

узгоджуватися із метою системи вищого рівня (правової системи) й не суперечити 

фундаментальним цінностям суспільства. Метою адвокатури України має бути 

забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги.  

Завдання адвокатури є конкретизацією мети, деталізованими напрямами її 

реалізації; характеризуються більш розширеною, точною й імперативною формою 

викладу та безпосередньою наближеністю до виконавців. Як завдання адвокатури 

України слід розглядати забезпечення високих стандартів захисту прав, свобод і 

законних інтересів уповноважених осіб у кримінальному провадженні, провадженні 

про адміністративні правопорушення та інших визначених законом юрисдикційних 

провадженнях; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час 

здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного 

судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними 

особами; надання правових консультацій і роз’яснень, складення заяв, скарг, 

процесуальних та інших документів правового характеру; надання інших видів 

професійної правничої допомоги. 

Функціями адвокатури є основні напрями діяльності адвокатури щодо реалізації 

поставленої мети. Залежно від вектору впливу функції адвокатури утворені системою 

зовнішніх функцій (захист, представництво, надання інших видів професійної 

правничої допомоги), які реалізуються виключно поза системою адвокатури під час 

взаємодії з клієнтами й третіми особами, й внутрішніми функціями (представницька, 

регуляторна, кваліфікаційна, дисциплінарна, організаційно-виконавча, контрольна 

функція, а також функція корпоративного захисту), які орієнтовані на створення умов 

для належного здійснення зовнішніх функцій й переважно здійснюються у 

внутрішньосистемних відносинах між членами адвокатського співтовариства. 
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРИНЦИПІВ АДВОКАТУРИ  

 

2.1 Поняття і ознаки принципів адвокатури 

 

Поняття “принцип” походить від латинського терміну “principium” [849, с. 1459] 

(основа, першопочаток, начало). У широкому плані “принцип” – це основне вихідне 

положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму [44, с. 1125]. 

В загальній теорії систем під принципом розуміється узагальнення, що 

ґрунтується на емпіричному доказі, проте ще не отримало статус закону [890, с. 96]. 

В юриспруденції відсутнє єдине розуміння поняття “принцип”. Представниками 

теорії права й галузевих наук сформовано відмінні підходи як щодо визначення 

змістовного ядра принципу, так і його ознак. Дефініція принципу розкривається через 

“ідеї” [113, с. 6; 621, с. 286] (відправні [242, с. 27; 562 с. 183], засадничі [548, с. 18, 32-

33], фундаментальні [41, с. 6], загальноприйняті норми-ідеї найвищого авторитету [527, 

с. 237]), “стандарти” [746, с. 22], “норми” [611, с. 156; 839, с. 7] (основні [674, с. 22], 

базові [730, с. 110]), “положення” (закріплені у законі найзагальніші фундаментальні 

правові [264, с. 56], основні, базисні [563, с. 25], вихідні, незаперечні [130, с. 56], 

нормативно закріплені [313, с. 38]), “вимоги” [568, с. 55] (найбільш загальні, стабільні, 

імперативні [361, с. 37], основоположні, правові [304, с. 232-233]), “засади” 

(основоположні, керівні [3, с. 87]), “начала” (об’єктивні, основоположні [105, с. 38], 

керівні [370, с. 103]), передумови [918, с. 339] тощо. 

Окремі науковці визначають принцип через декілька змістовних елементів, 

зокрема, як основні вихідні засади, положення, ідеї [308, с. 39]; фундамент, головні 

стовпи чи цінності правопорядку [658, с. 44]; базові ідеї, положення [251, с. 207]. 

Не менш широким є й перелік ознак принципів, внаслідок чого в деяких авторів 

[491, с. 32] система принципів доходить до трьох десятків. 

Та попри широку палітру поглядів більшість науковців вбачають у принципах 

закріплені у формах права основоположні, найстабільніші підвалини, що 
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характеризуються високим рівнем узагальнення й виражають сутнісні риси права в 

цілому або його окремого сегменту. 

Спільне й відмінне у визначенні правових принципів в основному лежить у 

площині сприйнятого авторами типу праворозуміння, відповідно до якого можна 

виділити два головні підходи – легістський (Т.І. Фулей, В.В. Городовенко, Г.П. 

Тимченко та ін.) і природно-правовий (І.Е. Данильєва, О.В. Старчук, І.Я. Семенюк та 

ін.).  

Прибічники останнього допускають можливість існування принципів права поза 

писаним, позитивним правом. З їхньої точки зору, ідеї, що покладені в основу 

принципів, не обов’язково повинні отримати закріплення у визнаних державою 

джерелах права.  

Представники легістського підходу займають протилежну позицію, наполягаючи 

на імперативній фіксації принципів у формах права уповноваженими представниками 

держави. За всієї привабливості ціннісного сприйняття принципів права нами 

підтримується позитивістське бачення вирішення цього питання, адже найвищі ідеали 

за усієї їхньої важливості не можуть замінити владного нормативного регулятора [369, 

с. 65]. 

Історія правової думки залишила нам у спадок безліч ідей, але небагато 

принципів. Кожен принцип розпочинається з ідеї, проходить цей етап, але не всі ідеї 

перетворюються на принципи, залишаючись у сфері буденного чи наукового мислення.  

Чи буде обґрунтованою позиція практика, який в процесі правозастосування 

посилатиметься на ідею, що не підтверджена реальними нормами права? Очевидно, що 

базова для сучасного права вимога правової визначеності не завжди підкріплена 

можливістю прикладної реалізації окремих природно-правових поглядів.  

Обираючи найменування змістовного ядра принципу серед пропонованих 

теорією альтернатив – “вимоги”, “ідеї”, “основи”, “засади”, “положення”, “правила”, 

“стандарти”, “норми” – ми звернулися до усталеного значення кожного з цих понять 

[44, с. 141, 419, 488, 792, 861, 1037, 1100] й дійшли висновку, що оптимальним є 
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використання слова “положення”. На відміну від близьких за значенням слів термін 

“положення” позбавлений зайвих нашарувань й відтінків змісту, що утруднюють його 

сприйняття. 

Окремо зупинимось на співвідношенні понять “принцип” і “засада”. Аналіз 

нормативно-правової бази [420; 255; 423] показує, що законодавець вживає їх як 

синонімічні. Тлумачні словники часто визначають вказані дефініції одне через інше 

[44, с. 419; 628, с. 110-111; 203, с. 202], хоча поширеним є розуміння “засад” у значенні 

“основ” [554, с. 325; 224, с. 145; 45, с. 214]. Залежно від потреб наукового дослідження 

частина учених [16, с. 144; 264, с. 35; 292, с. 20] ототожнює ці поняття, інші [446; 447] 

– розмежовують. З метою чіткішого застосування понятійного апарату, ми розглядаємо 

зазначену термінологію як окрему, використовуючи поняття “засади” в значенні 

“основи”.  

Широкі межі тлумачення поняття принципів права не сприяло формуванню 

загальноприйнятого розуміння терміну “принцип адвокатури”. Формулювання 

поняття, що розглядається, передбачає необхідність уточнення системи ознак 

принципу адвокатури.  

До переліку ознак принципу адвокатури мають входити: соціальна 

обумовленість, нормативна закріпленість, базисність, підвищена стабільність, високий 

рівень узагальнення, спрямованість на забезпечення організації та/або діяльності 

адвокатури, системна єдність. 

Соціальна обумовленість. Принципи в основному зумовлені об’єктивними 

процесами (політичними, економічними, культурними тощо), що відбуваються в 

суспільстві. Тісний зв’язок із зовнішніми умовами життєдіяльності соціуму передбачає 

кристалізацію в принципах адвокатури об’єктивних, істотних та сталих 

закономірностей і взаємозв’язків. Принципи виступають “сполучною ланкою” між 

буттям адвокатури й соціальним оточенням, в якому вона перебуває. Штучно 

насаджені, “відірвані” від реальності принципи залишаться гаслами й деклараціями, не 

“приживуться” й будуть відторгнуті професійним співтовариством або суспільством. 
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Зміна зовнішнього соціального середовища в процесі еволюційного або 

революційного історичного розвитку держави тягне оновлення переліку принципів 

адвокатури, які мають історичний характер. 

За провідної ролі об’єктивних чинників не можна заперечувати й суб’єктивних 

детермінант розвитку принципів адвокатури. Принципи формулюються, визнаються і 

застосовуються людьми (науковцями, правозастосувачами, законодавцями) в межах 

власних інтелектуальних і правових можливостей. Будучи результатом мислення, 

ціннісно-емоційної й вольової взаємодії авторського колективу, принципи втілюють 

ідеї своїх розробників. Водночас, домінуюче значення суб’єктивних факторів можливе 

протягом короткочасного періоду, як правило, на переламних етапах історії (під час 

революцій, війн тощо). 

Поряд з цим, принципи адвокатури мають відповідати цінностям, цілям і 

завданням систем більш високого порядку, елементом яких є адвокатура (правова 

система тощо).  

Нормативна закріпленість. Будучи розрахованим на тривале застосування 

широким колом суб’єктів будь-який принцип адвокатури повинен бути чітко 

зрозумілий своїм адресатам. Інакше кожен нормотворець чи правозастосувач 

наповнить його власним, можливо, й протилежним змістом [186, с. 119]. Для 

уникнення хибного тлумачення принцип має бути формально визначений в писаному 

праві.  

На цьому шляху важливим є належне обрання джерела об’єктивації принципу, 

адже від цього залежить його юридична сила й ефективність регулятивного впливу. 

Попри дискусійність питання про джерела (форми) права [440, с. 31; 918, с. 346; 630, с. 

320, 425], їх традиційно поділяють на загальні і спеціально-юридичні. До першої групи 

належать економіка, політика, ідеологія, мораль, релігія, соціальні відносини тощо. До 

другої групи в основному включають нормативно-правові акти, правові прецеденти, 

нормативно-правові договори, правові звичаї. Рідше сюди відносять правову доктрину 

і релігійно-правовий текст. Окремі автори пропонують включити до переліку джерел 
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права корпоративні акти і принципи права [350, с. 147], проте така позиція не є 

загальноприйнятою.  

З урахуванням належності Української держави до континентальної правової 

родини оптимальним є закріплення принципів адвокатури в галузевому законі, а 

найбільш важливих із них – на рівні міжнародно-правових документів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що додасть їм більшої 

стабільності, значущості і авторитету. 

Разом з тим, в умовах конвергенції правових систем загального і цивільного 

права нормативно-правовий акт перестав сьогодні бути єдиним джерелом права в 

Україні. Згідно ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини” суди застосовують при розгляді справ 

Конвенцію про захист прав людини і основних свобод та практику Європейського суду 

з прав людини як джерело права.  

Схожий ступінь імперативності мають Рішення Конституційного Суду України 

(ст. 151-2 Конституції України) й висновки Верховного Суду України щодо 

застосування норм права, викладені в його постановах, у випадках, передбачених 

процесуальними кодексами (ст. 360-7 ЦПК України, ст. 458 КПК України, ст. 244-2 

КАС України, ст. 111-28 ГПК України).  

Незважаючи на спірність у теорії [667, с. 77] питання щодо способу закріплення 

принципів права, загальновизнаним є підхід [16, с. 61], згідно якого принципи можуть 

бути прямо сформульовані в нормах позитивного права (текстуальне вираження) або 

випливати з їх змісту (непряме, змістовне закріплення). 

Пріоритетним має бути перший спосіб фіксації, оскільки другий створює певні 

незручності для правозастосувачів через необхідність додаткових витрат часу на 

аналітичну роботу з правовою базою.  

При цьому, як справедливо вказує А.А. Колодій, ні в якому разі не можна 

принижувати їх ролі, адже вони більш абстрактні й за їх допомогою можна 

врегульовувати найбільш загальні суспільні відносини [242, с. 25]. 
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Ті із засадничих положень, що не закріплені в законі, представники доктрини 

пропонують розглядати як моральні принципи, ідеал, мету [677, с. 45], принципи науки 

тощо. Ми відносимо їх до принципів правосвідомості, адже покладені в їх основу ідеї 

продовжують “жити” в свідомості своїх авторів та прихильників, застосовуються ними 

у власній діяльності, хоча й не забезпечені державним захистом.  

Джерелом справжньої легітимації принципів адвокатури має стати відхід від 

домінуючої протягом десятиліть практики оприлюднення законодавцем принципів 

“згори”. Такі нав’язані чи взяті без урахування об’єктивних умов реалізації принципи 

часто залишалися декоративними. Формування принципів має бути двостороннім. 

Активні імпульси мають подавати практика організації й діяльності адвокатів та 

органів адвокатського самоврядування, судова практика з цих питань, адвокатська 

етика. Роль судової практики в даному контексті можна порівняти з одним із первісних 

“фільтрів”, який усуває протиріччя між корпоративними і загальносуспільними 

інтересами, артикулює найбільш значущі проблеми й потребу вироблення 

принципового підходу до їх вирішення.  

Р. Дворкін звертає увагу, що джерелом правових принципів може бути не тільки 

постанова якогось законодавчого органу чи суду, але й той факт, що в юристів і 

широкої громадськості протягом певного часу склалося розуміння їх правильності. 

Набута сила принципів залежить від стійкості такого розуміння [746, с. 40]. 

Вітчизняна адвокатська й судова практика неодноразово підтверджували 

прагнення адвокатури ініціативно впливати на вирішення важливих для корпорації 

питань, у тому числі тих, що залишилися поза увагою законодавця. У період дії закону 

про адвокатуру 1992 року ВККА при Кабінеті Міністрів України здійснювала не 

закріплене за нею повноваження щодо скликання з’їзду адвокатів України, що стало 

підставою для висновку суду [386] про те, що сформувався правовий звичай, який 

заповнив прогалину в законодавстві.  



 112 

Підтримуючи ідею формування принципів права “знизу”, С.П. Рабінович 

позначає це явище через термінологічну конструкцію “звичаєве право принципів” [482, 

с. 334]. 

Роль практики в цьому процесі полягає в поданні сигналів, фокусуванні уваги на 

засадничих аспектах свого функціонування. Функцію абстрагування принципів має 

виконувати доктрина на підставі першочергового виявлення закономірностей, проблем 

і тенденцій розвитку вітчизняної і закордонної практики. Отриманий результат 

передається законодавцю, який може погодитися або не підтримати науковців. 

Набувши легального вираження в джерелах права, визнаних державою, 

принципи одержують державну підтримку й гарантування, стають обов’язковими до 

застосування у встановлених межах, безпосередньо й опосередковано регулюючи 

суспільні відносини.  

Базисність. Принцип є найбільш важливою, ієрархічно вищою, загальною, 

засадничою підвалиною, що лежить в основі законодавства про адвокатуру. На базі 

принципу будуються норми права, які не повинні йому суперечити, а лише 

уточнювати, конкретизувати, наповнювати окреслені межі заданим змістом, 

гарантувати ефективне впровадження.  

На відміну від норм, принцип має більш фундаментальний статус у праві [736, с. 

6]. Характеризуючись високим рівнем узагальнення, принцип адвокатури має 

визначальне й імперативне значення для побудови та/або функціонування адвокатури.  

Високий рівень узагальнення. Будучи концентрованим виразом головних якісних 

рис адвокатури, принцип має високий рівень абстрагування, лаконічну форму 

викладення і, як правило, не містить усіх елементів, що властиві структурі норми права 

(гіпотеза, диспозиція, санкція), тому потребує деталізації, розкриття в нормах права.  

Підвищений рівень абстрагування принципу надає можливість формувати на 

його основі правові утворення меншого ступеня узагальненості (інститути, норми 

тощо). 
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У доктрині звертається увага на те, що через високий рівень абстракції і 

загальності принципів їх застосування вимагає високого ступеня суб’єктивності від 

судді [658, с. 44]. І дійсно, дискреційна складова буде тим ширшою, чим менш 

конкретною буде нормативна фіксація принципу. Чітке формулювання принципу і 

належний фаховий рівень суб’єктів його застосування є необхідними передумовами 

реалізації потенціалу зазначеного правового регулятора.  

Підвищена стабільність. Попри численні зміни, якими коригуються норми 

правових актів, принцип відзначається стійкістю в законодавстві й практиці реалізації. 

Це не виключає еволюційного перетворення принципу, зміни його застарілих 

елементів, або навіть кардинального скасування на переламних етапах розвитку 

відповідної галузі законодавства.  

Принципи є узагальненим вираженням філософії, концепції правового 

регулювання певної сфери правовідносин, тож вони мають характеризуватися 

підвищеною стабільністю. У протилежному випадку дотримання законодавцем цих 

фундаментальних категорій буде поставлено під сумнів. Швидка чи несподівана зміна 

принципів свідчитиме про безсистемність, мінливість, непослідовність регулювання, 

загострить суперечності між нормами й суттєво ускладнить можливість реалізації 

окремих з них. Запорукою стабільності принципів є проведення послідовної правової 

політики держави згідно концепції стратегічного розвитку адвокатури.  

Спрямованість на забезпечення організації та/або діяльності адвокатури. Чітка 

цільова спрямованість дозволяє відсіяти ті принципи, які мають слабкий зв’язок із 

вирішенням завдань адвокатури.  

Будучи орієнтованими на обслуговування поточних питань розвитку адвокатури, 

її принципи несуть “відбиток” досвіду минулого й визначають середньострокові 

перспективи майбутнього. Важливо, щоб кінцевою метою й запланованими засобами 

реалізації принципу стало вирішення прикладних питань адвокатури. 
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Регулятивний вплив принципу може охоплювати як адвокатуру в цілому, так і 

поширюватися лише на організацію або діяльність адвокатури, оскільки ці сегменти 

мають якісну специфіку.  

Системна єдність принципу характеризує його як елемент комплексного 

утворення (принципи адвокатури). Оскільки жоден з них не може функціонувати 

окремо, важливою є придатність принципу до органічного включення до системи 

аналогічних регуляторів. Остання має будуватися на підставі оптимального поєднання 

необхідної і достатньої кількості принципів, число яких не повинно бути надмірним.  

Щоб зайняти свою “нішу” в механізмі спільного регулятивного забезпечення 

функціонування адвокатури принцип має відповідати вимозі самостійності, не бути 

складовою іншого принципу. Кожен з принципів має відповідати окресленим ознакам 

до принципів, узгоджуватися один з одним. При цьому повне злагодження між ними є 

важко здійсненним, оскільки зміст деяких принципів переплітається. Не виключені 

протиріччя між принципами, а також нормами, що входять до орбіти відмінних 

принципів, для усунення яких мають існувати виключення. 

Попри велику кількість наукових розвідок, присвячених аналізу правових 

принципів, вчені, які детально досліджували цю проблематику, змушені констатувати 

невизначеність [20, с. 163; 746, с. 40], недостатню точність [881, с. 105] поняття 

принципу. Справедливо звертається увага, що він частково виражається в 

невизначених термінах [611, с. 216]. З огляду на це, очевидно, що певний елемент 

суб’єктивізму і невизначеності залишиться під час формулювання будь-якої дефініції 

принципу, в тому числі принципів адвокатури. 

Таким чином, принципи адвокатури – це соціально обумовлені, найстабільніші, 

базисні положення, закріплені в праві, які системно й в найбільш загальному вигляді 

визначають організацію та/або діяльність адвокатури.  
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2.2 Співвідношення принципів адвокатури із суміжними правовими 

категоріями 

 

Принципи адвокатури тісно межують із правовими нормами, правилами, 

аксіомами, презумпціями та фікціями, що робить необхідним уточнення 

співвідношення із даними юридичними категоріями. 

Отримуючи вираження в правових нормах, принципи адвокатури мають із ними 

спільні ознаки. Лінія розподілу між принципами й нормами та правилами, проходить у 

площині таких притаманних принципам основних ознак як високий рівень 

узагальнення, базисність і підвищена стабільність. Взяті в сукупності, специфічні 

ознаки принципу дозволяють відрізнити його від менш значущих й універсальних 

правових категорій нижчого рівня.  

Якщо норми традиційно розглядаються як первинні клітинки, цеглинки права, то 

принципи лежать в основі усієї будови, є несучими конструкціями законодавства про 

адвокатуру. 

Р. Дворкін зазначає, що принципи мають особливість, яка відсутня в норм, – 

вони можуть бути більш чи менш вагомими й важливими. Коли два принципи 

вступають у протиріччя…ті, кому доводиться вирішувати цей конфлікт, повинні 

враховувати відносну вагу кожного з принципів [746, с. 26]. 

Розвиваючи свою думку, вказаний автор підкреслює, що необхідно, щоб одні 

принципи уважалися важливими, а інші – ні, й щоб одні принципи мали більш важливе 

значення, ніж інші. В океані позаправових стандартів, що заслуговують на увагу, суддя 

не може здійснювати вибір, керуючись лише своїми власними уподобаннями [746, с. 

37]. 

Про “вагомість” принципів зазначається й іншими представниками [619, с. 285; 

667, с. 75] зарубіжної та вітчизняної науки.  
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Відмежовуючи принципи від правил, учені слушно звертають увагу на різні 

функції [677, с. 54] і спосіб викладення правового припису [658, с. 133], більш 

фундаментальний і широкий характер принципів [736, с. 6].  

Г. Харт аргументував, що існують принаймні дві особливості, які дозволяють 

відмежувати їх від правил. Перша полягає в питанні ступеня: принципи порівняно з 

правилами є широкими, загальними й невизначеними в тому сенсі, що часто те, що 

розглядається як декілька відмінних правил може бути представлено як ілюстрації чи 

екземпляри одного принципу [778, с. 260]. 

На відміну від регуляторів нижчого порядку, принципам, як правило, притаманна 

програмно-ідеологічна складова. Більш чітко виражаючи ціннісні пріоритети, вони 

відіграють важливу роль у процесі цілепокладання. 

У. Авіла звертає увагу, що принципи не описують об’єкт у широкому сенсі 

(суб’єкти, поведінка, питання, джерела, правові наслідки, зміст). Скоріше, вони 

викладають ідеальний стан справ, який має бути досягнуто [658, с. 44]. А. Мітчел 

підкреслює, що принципи втілюють фундаментальні регуляторні цілі чи цінності й 

забезпечують широкі орієнтири для розвитку нормативних правил [839, с. 7]. 

Співвідносячи принципи і правові аксіоми, слід вказати, що під останніми 

розуміються незаперечні, самоочевидні істини, закріплені в праві, що приймаються на 

віру й не потребують доведення. Багато з них своїм корінням сягають у глибину віків, 

маючи першоосновою римське право (“незнання закону не звільняє від 

відповідальності”, “ніхто не може бути суддею у власній справі”, “закон, що обтяжує 

відповідальність, не має зворотної сили”, “не можна відповідати двічі за одне й те саме 

правопорушення”, “немає злочину без вказівки на це в законі” тощо).  

Після багатовікового застосування правові аксіоми отримали загальнолюдське 

визнання в більшості правових систем світу, стали сприйматися як універсальні, 

непорушні, звичні вимоги. Частина з них перетворилася на принципи, інші – 

залишилися виконувати вузькі завдання, поширюючи свою дію на обмежене коло 

правовідносин.  
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Забезпечуючи спадкоємність, наступність у праві, найбільш загальні принципи-

аксіоми набули наднаціонального характеру й міжгалузевого значення, пронизуючи 

різні підсистеми вітчизняного права, в тому числі законодавство про адвокатуру.  

До принципів примикають юридичні презумпції, які є закріпленими в нормах 

права припущеннями про наявність чи відсутність фактів, що мають юридичне 

значення (презумпція невинуватості особи, презумпція батьківства дитини, народженої 

в зареєстрованому шлюбі тощо). 

На відміну від принципу-аксіоми, який є істинним й незаперечним, презумпція 

має ймовірнісний характер і може бути спростована. Отже, презюмований юридичний 

факт визнається встановленим до тих пір, поки не доведено протилежне.  

Висвітлюючи роль презумпцій, Р. Гама звертає увагу на їх здатності заповнювати 

дефіцит інформації в умовах відсутності доказів протилежного [767, с. 358].  

Своєю чергою інші автори наголошують на тому, що найбільш значущі 

презумпції повинні розглядатися в якості правових принципів. До числа таких 

презумпцій-принципів пропонується відносити насамперед загальноправові 

презумпції: презумпцію добропорядності громадянина, презумпцію знання закону, 

презумпцію невинуватості [621, с. 285].  

Вказаний різновид презумпцій, безумовно, знаходить опосередкований вияв у 

законодавстві про адвокатуру, зокрема в механізмі набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю й процедурі притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності. 

Слід погодитися з І.Д. Шутаком й І.І. Онищуком з приводу того, що роль 

правових принципів у механізмі соціального регулювання значно вагоміша, ніж 

презумпцій (навіть загальноправових), які в силу свого призначення покликані 

оформляти вузькоспеціалізовані, приватні процеси та явища [621, с. 285].  

Від принципів і презумпцій слід відрізняти правові фікції, які є закріпленими в 

правових нормах положеннями про існування певних юридично значущих обставин, 

які в реальній дійсності не існують. 
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Хрестоматійний приклад про визнання особи безвісно відсутньою, якщо 

протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її 

перебування (ст. 43 ЦК України) добре ілюструє призначення фікції як “свідомо 

неправдивого припущення” [767, с. 348], “неправди заради спасіння” [764, с. 5], яка 

дозволяє штучно компенсувати невизначеність у соціальних відносинах, забезпечити їх 

стабільний розвиток. 

Маючи низку спільних ознак із презумпціями, правові фікції більшою мірою 

зорієнтовані на врегулювання окремих, нерідко локальних питань, внаслідок чого не 

можуть бути співставлені із принципами за потенціалом універсального впливу. 
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2.3 Система принципів адвокатури  

 

Чинний Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” вже в своїй 

назві розмежував поняття адвокатури та адвокатської діяльності. Відокремлені ці 

терміни й в ст. 131-2 Основного Закону держави. 

Що стосується принципів адвокатської діяльності, то їх перелік законодавець 

визначив у ст. 4 “Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності” Закону, 

передбачивши, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства 

права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. 

Щодо принципів адвокатури Закон мовчить, прямий їх перелік нормативно не 

закріплений. Фіксуючи принципи адвокатури, законодавець обрав непряму форму їх 

викладення, що передбачає виведення принципів зі змісту норм права. 

У Законі “Про безоплатну правову допомогу” (ст. 5) згадуються “принципи 

державної політики в сфері надання безоплатної правової допомоги”, до яких віднесені 

верховенство права, законність, доступність безоплатної правової допомоги, 

забезпечення якості безоплатної правової допомоги, гарантоване державне 

фінансування.  

Небагатослівність законодавця щодо принципів адвокатури робить необхідним 

звернення до законодавчої практики інших країн й напрацювань доктрини, аналіз яких 

дозволить усебічно й зважено підійти до абстрагування принципів української 

адвокатури із приписів закону і практики його застосування.  

У Загальних принципах правової професії, прийнятих Міжнародною асоціацією 

юристів 20 вересня 2006 року, вказані такі принципи, як незалежність; чесність, 

прямота й безсторонність; конфлікт інтересів; конфіденційність/професійна таємниця; 

інтереси клієнтів; зобов’язання правників; свобода клієнтів; майно клієнтів і третіх 

осіб; компетентність; винагорода [768, с. 2-3]. 

На розвиток цих принципів Радою адвокатур та правових товариств Європи 24 

листопада 2006 р. ухвалено Хартію основоположних принципів європейської правової 
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професії, в якій зафіксовано такі принципи: незалежність правника і його свобода 

обстоювати інтереси клієнта; право і обов’язок юриста зберігати конфіденційність 

справ клієнта, а також поважати професійну таємницю; уникнення конфлікту інтересів, 

як між різними клієнтами, так й між клієнтом і правником; гідність і честь правової 

професії, цілісність і добра репутація особистості правника; лояльність до клієнта; 

справедливе ставлення до клієнтів щодо винагороди; професійна компетентність 

правника; повага до колег за професією; повага до верховенства права і справедливого 

здійснення правосуддя; саморегуляція правової професії [709, с. 5]. 

У розділі 2 “Загальні принципи” Кодексу поведінки європейських адвокатів, 

ухваленого CCBE 28 жовтня 1988 р., до загальних принципів поведінки адвокатів 

віднесено: незалежність; довіра і цілісність особистості правника; конфіденційність; 

повага до правил інших адвокатур і правових товариств; несумісність професій; 

особиста реклама; інтереси клієнта; обмеження відповідальності юриста перед 

клієнтом [714, с. 15-16]. 

На підставі розробленого ECJ у справі Wouters [691] концепту “основних 

цінностей” професії – незалежності, відсутності конфлікту інтересів і збереження 

професійної таємниці – CCBE формулює поняття основних принципів професії. До 

переліку основних принципів професії CCBE прямо й неодноразово відносить вказані 

цінності [699, с. 2; 700, с. 2], а в одній із своїх позицій [704, с. 5] поряд із окресленими 

принципами-цінностями на перше місце ставить можливість громадян покладатися на 

компетентність людей, які консультують їх з правових питань. Схоже розуміння [873] 

основних принципів професії сформовано в IBA. 

З урахуванням регіональної специфіки міжнародні стандарти отримують 

розвиток у законодавчих і корпоративних актах зарубіжних країн шляхом закріплення 

принципів адвокатури, адвокатської професії або діяльності.  

У Франції в Національному внутрішньому регламенті професії адвоката 

наголошується на необхідності дотримання в адвокатській професії принципів честі, 
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лояльності, безкорисливості, братерства, делікатності, поміркованості і ввічливості 

[868, с. 5]. 

В Англії та Уельсі в прийнятому Soliсitors Regulation Authority в 2011 році 

Кодексі поведінки зазначається 10 обов’язкових принципів, що поширюються на 

соліситорів та інших осіб (в тому числі власників фірм, які можуть не бути юристами) 

в процесі надання правових послуг. Принципи закріплені у формі обов’язків: 

підтримувати верховенство права і належне здійснення правосуддя; діяти доброчесно; 

не дозволяти ставити під загрозу власну незалежність; діяти з метою якнайкращого 

обстоювання інтересів кожного клієнта; забезпечити належний стандарт 

обслуговування своїх клієнтів; поводити себе таким чином, щоб підтримувати довіру 

громадськості до себе й до системи надання правових послуг; виконувати власні 

правові і регуляторні обов’язки, а також відкрито, своєчасно й узгоджено взаємодіяти 

із своїми регуляторами й омбудсменами; керувати власною справою або підтримувати 

свою роль у ній ефективно й згідно принципів належного управління, фінансової 

стійкості й управління ризиками; керувати власною справою або підтримувати свою 

роль у ній шляхом заохочення рівності можливостей та поваги до різноманітності; 

захищати гроші й активи клієнта [894]. 

В Люксембурзі до суттєвих принципів адвокатської професії віднесені 

старанність, гідність, добросовісність, незалежність, порядність і гуманізм, честь, 

лояльність, делікатність, поміркованість, ввічливість, безкорисливість, братерство [869, 

с. 560]. 

У Законі Литви про адвокатуру до основних принципів адвокатської діяльності 

віднесені свобода і незалежність адвокатської діяльності; демократичність, 

колегіальність і чесна конкуренція у взаєминах між адвокатами; законність 

адвокатської діяльності; нерозголошення таємниці клієнта; лояльність до клієнта й 

прагнення уникнути конфлікту інтересів; бездоганна поведінка [814]. 
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Законодавством інших постсоціалістичних країн Східної Європи згадуються 

принципи самоуправління [664]; автономії [803]; незалежності, винятковості, 

самоуправління і самофінансування [149].  

У теорії можна виділити широкий і вузький підходи до розуміння принципів 

адвокатури. Представники першого включають до їх переліку як принципи, що 

безпосередньо стосуються адвокатури, так й принципи, що є загальними для 

суспільства чи правової системи, або більшою мірою відносяться до категорій моралі. 

У межах другого підходу спостерігається прагнення зосередитися на спеціальних 

принципах, які безпосередньо стосуються організації адвокатури й мають переважно 

правовий характер. 

Так, наводячи в різних частинах своєї праці дещо відмінні переліки принципів 

адвокатури, автори монографії “Теорія адвокатури” до “початкових принципів” 

відносять станове членство, демократичне управління, некомерційну діяльність, 

релігійний і політичний нейтралітет, сприяння освіті, дотримання правил професійної 

етики, заняття адвокатською діяльністю виключно як професійною діяльністю, 

міжтериторіальність професійної діяльності. 

Згодом авторським колективом до “реєстру принципів адвокатури” пропонується 

включити серйозність і обережність, єдність адвокатури, конструктивність, 

компліментарність, толерантність, критичність, цілеспрямованість. 

Наприкінці дослідження його автори використовують поняття “конгломерат 

принципів адвокатури”, відносячи сюди довіру, громадянську мужність, прихильність, 

жертовність, солідарність суспільства із долею довірителя, процесуальну завершеність 

надання правової допомоги, примат волі над розумом у вирішенні проблем й примат 

волі адвоката над волею довірителя, єдність адвокатури, толерантність (ідеологічну 

терпимість), соціальну направленість, незалежність, професійну відповідальність, 

виключність професійного заняття [69, с. 291, 306, 479]. 
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В.І. Чайчиц і Т.В. Матусевич до принципів білоруської адвокатури відносять 

професіоналізм і моральність, незалежність і милосердя, служіння людям і вітчизні 

[614, с. 20]. 

М. Молло називає принципи поміркованості, безкорисливості й чесності [306, с. 

1], а Б. Несімбіні й Е. Бергаміні серед фундаментальних принципів професії згадують 

чесність, гідність і скрупульозність [842, с. 66]. 

Л.В. Тацій до принципів організації та діяльності адвокатури відносить 

верховенство права, незалежність, демократизм, гуманізм, конфіденційність, а до 

спеціальних принципів діяльності адвокатури – принцип професіоналізму, охорони 

законних прав адвоката, дисциплінарну юрисдикцію, безоплатну правову допомогу 

[560, с.89-97]. 

На думку А.В. Козьміних, адвокатура діє на принципах законності, незалежності, 

самоуправління, корпоративності, а також принципа рівноправ’я адвокатів. В інших 

частинах своєї роботи авторка відносить до основоположних принципів організації 

діяльності адвокатури повну незалежність адвоката під час здійснення адвокатської 

діяльності; свободу висловлювань у публічних судових та інших виступах; 

самоуправління адвокатських об’єднань; добровільний вступ до адвокатури; право на 

асоціації; приєднання й участь у міжнародних співтовариствах адвокатів; дотримання 

норм професійної етики й збереження адвокатської тактики; справедливість і гуманізм 

[239, с. 67, 158]. 

Відразу в трьох законопроектах передбачено, що організація та діяльність 

адвокатури базується на принципах верховенства права, гуманізму, демократизму, 

добровільності, законності, конфіденційності, корпоративності, незалежності, 

самоврядності [449, с. 16; 445; 443, с. 19]. 

В межах другого підходу насамперед слід відзначити опублікування в 1893 році 

двотомника Є.В. Васьковського “Організація адвокатури”, друга частина якого 

присвячена принципам організації адвокатури. Більшість положень цієї 
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неперевершеної праці до сих пір не втратила актуальності й належить до скарбниці 

світової науки про адвокатуру. 

Є.В. Васьковський обґрунтував п’ять оптимальних принципів організації 

адвокатури: відносна свобода професії, станове самоврядування, зв’язок із 

магістратурою, відносна безоплатність, відмежування правозаступництва від судового 

представництва [43, с. 162]. Беззаперечною заслугою автора є створення прогресивної 

для свого часу теоретичної моделі побудови адвокатури, недоліком якої була хіба що 

певна ідеалізація ролі адвоката на шляху впровадження принципів відносної 

безоплатності та відмежування правозаступництва від судового представництва. 

Можливість практичної реалізації цих принципів стала основним об’єктом 

критики з боку сучасників [94, с. 16-23], якими не безпідставно зверталася увага на 

ризики, пов’язані з оплатою наданої правової допомоги, а також штучним характером 

відокремлення правозаступництва від судового представництва. 

Розробники Концептуальних засад законодавчого розвитку адвокатури України 

вважають, що адвокатура діє на принципах верховенства права, незалежності, 

самоврядності, участі всіх адвокатів у самоврядуванні через безпосередні форми 

самоврядування – з’їзд адвокатів України та регіональні збори адвокатів, а також через 

вибори виконавчих органів адвокатського самоврядування [249, с. 52]. 

На думку О.Д. Святоцького, до принципів утворення адвокатури належать 

всезагальність права займатись адвокатською діяльністю та високий рівень 

професійної підготовки, громадсько-самодіяльний (недержавний) статус, а до 

принципів функціонування (діяльності) адвокатури – незалежність адвокатів у 

виконанні своїх функцій, законність адвокатської діяльності, дисциплінарне 

провадження в адвокатурі, оплата праці адвоката [517, с. 149-244].  

Називаються також принцип професійної саморегуляції [847, с. 197], автономії 

[789, с. 5], демократизму [506, с. 55], обов’язкового членства [28, с. 49], рівноправності 

адвокатів [442] та ін. 
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Настільки широка палітра поглядів може спричинити уявлення про принципи 

адвокатури як про щось невизначене, мінливе, декларативне, безмежне. Щоб 

розібратися в цьому розмаїтті, структурувати перелік принципів й визначити місце в 

ньому принципів адвокатури, необхідно щонайперше звернутися до 

загальнотеоретичних наробіток щодо класифікації принципів й детально розглянути 

роль загальних принципів права. 

Попри різні підходи до виокремлення різновидів принципів, у вітчизняній науці 

сформувалося загальноприйняте бачення класифікації принципів права, які поділяють 

на загальнолюдські (цивілізаційні), загальні (загальноправові), міжгалузеві, галузеві і 

принципи правових інститутів [142, с. 199-206; 527, с. 238-240; 603, с. 47; 568, с. 62].  

Ми підтримуємо окреслену модель класифікаційного розподілу й уважаємо за 

доцільне її використання в процесі нашого дослідження. Перший з вищенаведених 

видів принципів відображає всесвітній, загальноцивілізаційний вимір, інші 

характеризують їх роль у національній правовій системі. 

До загальнолюдських принципів права відносять принцип юридичної 

(формальної) рівності, поваги та захисту основних прав людини, справедливості, 

демократизму [603, с. 85], гуманізму, свободи [142, с. 200-201; 527, с. 239], 

добросовісності, чесності, розумності [619, с. 290] та ін. 

У західній юриспруденції має поширення доктрина “загальних принципів права”, 

яка в багатьох державах отримала законодавче визнання (Франція, Італія, Іспанія та 

ін.). У ряді законів цих країн на суддів покладається обов’язок вирішувати судові 

справи навіть за відсутності норми, що регулює спірні правовідносини, керуючись 

загальними принципами права.  

Вітчизняне законодавство має ознаки руху в схожому напрямі, передбачаючи у ч. 

7 ст. 9 КАСУ, що у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд 

застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за 

відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад 

права (аналогія права). 
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Ж.-Л. Бержель характеризує загальні принципи права як положення (правила) 

об’єктивного права (а не природного чи ідеального права), котрі можуть виражатися, а 

можуть й не виражатися в текстах, проте (обов’язково) застосовуються в судовій 

практиці й мають досить загальний характер [20, с. 168]. 

До загальних принципів права відносять добросовісність [611, с. 220], 

справедливість, соціальну спрямованість права [130, с. 225], людяність [482, с. 339], 

змагальність [20, с. 188], принцип додержання прав людини [142, с. 194], розумність, 

пропорційність [301, с. 216-217] та інші. Н.М. Пархоменко звертає увагу, що загальні 

принципи права існують одночасно в декількох підсистемах правової системи [350, с. 

174]. 

До загальних (загальноправових) принципів національної системи права 

відносять принцип законності [292, с. 44; 29, с. 92; 242, с. 25], верховенства права [105, 

с. 79; 314, с. 104], демократизму, гуманізму, рівноправності, свободи, справедливості 

[16, с. 148], поваги до прав і свобод людини та громадянина [370, с. 104] та ін.  

Міжгалузеві принципи поширюються на декілька галузей права, а галузеві 

принципи відповідно охоплюють одну з них. 

Принципи адвокатури належать до міжгалузевих принципів. Попри 

дискусійність питання щодо виокремлення адвокатського права як галузі права, 

існування галузі законодавства про адвокатуру ніким не заперечується. Вказана галузь 

і принципи, що лежать в її основі, мають міждисциплінарне значення, оскільки за своїм 

покликанням адвокат має діяти в різних видах юрисдикційних проваджень. 

Навіть такі, на перший погляд, специфічні принципи як конфіденційність або 

уникнення конфлікту інтересів не властиві виключно адвокатурі, оскільки 

поширюються на деяких колег з юридичного цеху (нотаріуси, патентні повірені) чи 

представників інших професій (аудитори, арбітражні керуючі, оцінювачі майна тощо).  

Отже, принципами адвокатури міжгалузеві принципи стають завдяки їх 

упорядкуванню й комбінації в межах нового утворення – системи принципів 

адвокатури.  
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Підходячи до її розробки, слід усвідомлювати, що “ми не змогли б винайти певну 

формулу, що вказуватиме, в якому обсязі і якого виду інституційні підтвердження 

необхідні для визнання певного принципу правовим, тим більше не змогли б оцінити 

його вагомість за допомогою певної величини” [746, с. 40]. Віднесення того чи іншого 

положення до категорії принципу й визначення його вагомості Р. Дворкін пропонує 

здійснювати із посиланням на “певний сплав практики й інших принципів – сплав, у 

якому наслідки виведені з історії законодавчої і судової діяльності, переплетені із 

посиланням на суспільні звичаї та угоди” [746, с. 36]. Необхідність комплексного 

підходу до формування системного утворення “принципи адвокатури” обумовлена їх 

властивостями як різнорівневої системи, що функціонує в умовах активізації 

конвергенції між основними правовими сім’ями світу. 

З огляду на поняття системи і принципу, сформульовані в §§ 2.1, 6.1 даної праці, 

систему принципів адвокатури слід розглядати як необхідну і достатню сукупність 

органічно взаємопов’язаних принципів адвокатури, що визначають фундаментальні 

основи забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги. 

На підставі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства і практики його 

застосування, а також з урахуванням виокремлених ознак принципів, до системи 

основних принципів адвокатури, що покладені в основу її організації та діяльності в 

сучасному світі, слід відносити: незалежність, конфіденційність, уникнення конфлікту 

інтересів, територіальність, обумовленість судоустроєм, спеціалізацію, корпоративне 

самоврядування, професійну компетентність, доступність, мультидисциплінарність, 

розумну винагороду, ефективність. 

Докладне обґрунтування кожного з них міститься в наступних розділах. До 

переліку включено два принципи, що не є властивими українській адвокатурі 

(обумовленість судоустроєм, мультидисциплінарність), проте мають значне поширення 

й важливість у світі, а отже становлять інтерес як можливі альтернативи реформування 

національної моделі організації адвокатури.  
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Представлена система містить основні принципи адвокатури, що не виключає 

існування інших, які в динамічному, рухливому механізмі правоутворення виникають 

як реакція на виклики практики, знаходяться на різних етапах свого розвитку, 

набуваючи розквіту й законодавчого визнання або занепаду й історичного забуття. 

Відсутність тут принципів гуманізму, верховенства права, законності, 

демократизму пояснюється їх належністю до загальнолюдських та/або 

загальноправових принципів. Практика віднесення окреслених принципів до обох 

різновидів підкреслює їх найзагальніший характер й широкі межі поширення на усі 

галузі права. Безумовно, в кожній сфері правовідносин загальні принципи набувають 

додаткових відтінків змісту, проте головна суть залишається незмінною. Приміром, у 

новітніх законах про поліцію, прокуратуру та ін. прямо не закріплений такий принцип 

як гуманізм, а в законі про Службу безпеки України не згадується принцип 

верховенства права. Проте очевидно, що названі принципи поширюються на ці 

відомства, а також адвокатуру, оскільки є загальноправовими, визначені на 

конституційному рівні як стандарти найвищого авторитету. 

Український законодавець, до речі, скоротив кількість загальних принципів у ст. 

4 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” 2012 року, не включивши до 

нього передбачені попереднім законом 1992 року принципи демократизму й гуманізму. 

Як не важко помітити, в основу пропонованої нами системи принципів 

адвокатури покладено вироблений ECJ, CCBE та IBA концепт “основних принципів 

(цінностей) професії”, апробовані тривалим застосуванням стандарти проектування й 

функціонування вітчизняної і світової адвокатури, а також новітні тенденції 

глобалізації надання правової допомоги. 

Поділяючи започаткований Є.В. Васьковським вузький підхід до формування 

переліку принципів адвокатури, ми не підтримуємо науковців (В.І. Чайчиц, Т.В. 

Матусевич, А.В. Воробйов, А.В. Поляков, Ю.В. Тихонравов, А.В. Козьміних, Б. 

Несімбіні, Е. Бергаміні), які включають до нього засади, що мають виражену морально-

етичну природу (толерантність, чесність, милосердя, моральність), слабкий зв’язок із 
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базовими питаннями організації адвокатури (компліментарність, солідарність 

суспільства із долею довірителя, конструктивність, сприяння освіті, дотримання норм 

професійної етики й збереження адвокатської тактики) або поширюються на дуже 

обмежене коло правовідносин (свобода висловлювань у публічних судових та інших 

виступах, приєднання й участь у міжнародних співтовариствах адвокатів). З цих же 

мотивів не можемо погодитися із зарубіжними законодавцями (Франція, Люксембург) 

стосовно частини розроблених ними принципів (ввічливість, братерство, делікатність 

та ін.).  

Слід заперечити авторам (С.В. Власенко, І.Г. Бережна, С.Г. Міщенко, А.В. 

Козьміних), які наводять як самостійні принципи, що поглинаються один одним 

(самоуправління, корпоративність, самоврядність) або розглядають як принципи 

(релігійний та політичний нейтралітет, примат волі над розумом у вирішенні проблем й 

примат волі адвоката над волею довірителя, професійна відповідальність) явища, що є 

істотно відмінними за своєю природою (А.В. Воробйов, А.В. Поляков, Ю.В. 

Тихонравов). 

Не досить вдалим є формулювання розробниками Концептуальних засад 

законодавчого розвитку адвокатури України найменування двох принципів – 

самоврядності й участі всіх адвокатів у самоврядуванні через безпосередні форми 

самоврядування – з’їзд адвокатів України та регіональні збори адвокатів, а також через 

вибори виконавчих органів адвокатського самоврядування [249, с. 52]. Сутність 

вказаних принципів в основному співпадає, тож навряд чи є сенс дублювати зміст 

кожного з них.  

Від принципів адвокатури слід відмежовувати принципи окремих інститутів 

адвокатури. Вказаний різновид принципів першим отримав пряме нормативне 

закріплення. Історико-правові джерела згадують принципи таксування гонорару 

(додержання класових принципів оплати юрдопомоги, вирахування гонорару залежно 

від заробітку або прибутку трудящого та ін. [424, с. 5]), принципи діяльності президії 
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колегії адвокатів (колективність керівництва, гласність, регулярна звітність перед 

членами колегії, широке залучення адвокатів до роботи президії [366]).  

У сучасному українському праві в ст. 43 Закону України “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” закріплено принципи адвокатського самоврядування 

(виборність, гласність, обов’язковість для виконання адвокатами рішень органів 

адвокатського самоврядування, підзвітність, заборона втручання органів адвокатського 

самоврядування в професійну діяльність адвоката). 

Принципи окремих інститутів адвокатури широко представлені на рівні 

міжнародно-правових документів, а також у національному законодавстві зарубіжних 

країн. Так, у Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам-членам про 

свободу здійснення професії адвоката від 25 жовтня 2000 р. зазначається, що при 

призначенні стягнення за дисциплінарні проступки, вчинені адвокатами, повинен 

дотримуватися принцип пропорційності [866, с. 10]. 

Статтею 18 Закону Молдови про адвокатуру передбачено, що допуск до 

професійного стажування здійснюється на підставі екзамену з дотриманням принципів 

прозорості й рівноправ’я [727]. 

В рекомендаціях міжнародних установ і нормативно-правовій документації 

іноземних держав згадуються принципи дисциплінарної процедури [702, с. 2]; 

принципи формування системи правової допомоги в галузі кримінального правосуддя 

[925, с. 3]; принципи виборів делегатів адвокатів, принципи функціонування рад 

адвокатів [858, с. 12]; принципи представництва [814] адвокатів на зборах 

(конференції); загальні принципи керівництва адвокатурою штату [905, с. 30-31] тощо. 

Науковці також не обминають увагою вказаний різновид принципів, 

досліджуючи принципи адвокатського самоврядування [118], норми-принципи етичної 

діяльності [609, с. 153], принципи адвокатської етики [209, с. 58] та ін.  
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2.4 Класифікація принципів адвокатури  

 

Існування широкого розмаїття принципів у законодавстві й теорії робить 

необхідним здійснення їх класифікації, тобто розподілу на види за певною спільною 

ознакою.  

Класифікаційними критеріями, як правило, виступають сфера поширення 

принципів, їх характер, ступінь значущості, цільова спрямованість і спосіб закріплення  

в праві.  

Однією з найбільш поширених класифікацій, що може претендувати на загальне 

визнання, є виділення принципів організації і діяльності адвокатури. Невипадково в п. 

14 ч. 1 ст. 92 Конституції України як два ключових аспекти суспільного буття 

адвокатури виділяються її організація та діяльність. 

Окрім науки про адвокатуру, сегментування принципів організації і діяльності 

[578, с. 6; 290] активно проводиться під час дослідження функціонування інших 

правозахисних і правоохоронних органів. 

Поняття “принципи організації адвокатури” [43, с. 162; 94, с. 23; 261, с. 33; 6, с. 

148] має тривалу історію й широке сучасне застосування. В інтерпретаціях різних 

авторів принципи організації згадуються також під назвою організаційні принципи [6, 

с. 144], принципи побудови [258, с. 197; 313, с. 22; 442; 261, с. 32], принципи утворення 

адвокатури [517, с. 149], принципи організаційного устрою адвокатури [6, с.141], 

інституціональні, внутрішньоорганізаційні, статичні тощо. У межах даного 

дослідження принципи організації й організаційні принципи, а також принципи 

побудови адвокатури розглядаються як синонімічні. Ці принципи виступають 

концептуальною основою проектування, побудови й підтримання стійкості 

організаційної структури адвокатури, забезпечення її кадрового, матеріально-

технічного і професійного розвитку.  

Принципи діяльності адвокатури зазвичай згадуються під найменуванням 

принципи функціонування адвокатури [517, с. 178; 442], процесуальні, функціональні, 
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процедурні принципи тощо. Їх сфера дії охоплює динамічний аспект роботи адвоката, 

як правило, в процесі надання громадянам правової допомоги в тій чи іншій галузі 

права. 

Тим не менше, більшість науковців [295, с. 105; 516, с. 4; 560, с. 89] оперують 

поняттям “принципи організації і діяльності адвокатури”, щоправда не всі з них 

вказують, які конкретно принципи належать до кожної з підгруп. 

На цьому тлі відрізняється специфікою судження О.Л. Жуковської, яка називає 

принципи організації адвокатури й принципи адвокатської діяльності [137, с. 28]. Як 

бачимо, замість поняття “принципи діяльності адвокатури” нею використовується 

більш вузький термін “принципи адвокатської діяльності”. У контексті такої позиції 

ряд суб’єктів законотворення чітко розмежовує принципи організації адвокатури 

(самоврядність, незалежність, верховенство права, законність, демократизм, 

корпоративність) і принципи здійснення адвокатської діяльності (верховенство права, 

незалежність, демократизм, гуманізм та конфіденційність) [447]. 

Більш розгалужену модель принципів пропонує Д.В. Лубінець, який виокремлює, 

по-перше, принципи адвокатури (організації та діяльності), до яких відносить 

верховенство права, гуманізм, демократизм, добровільність, законність, 

конфіденційність, незалежність, самоврядність; по-друге, принципи здійснення 

адвокатської діяльності, що включають верховенство права, незалежність, гуманізм, 

професіоналізм та конфіденційність [446]. 

Оперуючи поняттям “засади” в значенні “принципу”, М.А. Маркуш уважає за 

доцільне розмежовувати засади адвокатури (верховенство права, законність, 

демократизм, гуманізм, конфіденційність, незалежність, самоврядування, 

корпоративність) і засади адвокатської діяльності (верховенство права, законність, 

незалежність, демократизм, гуманізм, конфіденційність, самоврядування, 

корпоративність, рівноправність, змагальність) [444].  

Торкаючись питання застосування в теорії і законодавстві дефініції “принципи 

адвокатської діяльності” слід констатувати, що воно часто сприймається як тотожне 
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поняттю “принципи діяльності адвокатури”. Так, наприклад, у вітчизняному законі про 

адвокатуру 1992 року принципи незалежності і конфіденційності законодавець 

відносив до принципів діяльності адвокатури, тоді як у чинному законі 2012 року вони 

розглядаються як принципи адвокатської діяльності. 

В основному ці поняття, дійсно, співпадають, проте не повністю, що не дає 

підстав розглядати їх як ідентичні. Обидва терміни визначають суб’єктом діяльності 

адвоката, проте дефініція “принципи адвокатської діяльності” має усталене 

застосування для характеристики процесуальної поведінки адвоката під час надання 

правової допомоги в кримінальному, цивільному, адміністративному чи 

господарському процесі. Ці принципи починають діяти після звернення клієнта до 

адвоката за вирішенням конкретної правової проблеми. Окрім того, найменування 

принципів, що розглядаються, орієнтує на реалізацію їх організаційними формами 

адвокатської діяльності (адвокатами, які практикують індивідуально, або в складі 

адвокатського бюро чи об’єднання).  

Між тим, поняття “принципи діяльності адвокатури”, охоплює своїм змістом як 

принципи адвокатської діяльності, так й принципи діяльності структур, що не 

належать до організаційних форм адвокатської діяльності, але є органами адвокатури. 

Йдеться про органи адвокатського самоврядування. Тобто категорія “принципи 

діяльності адвокатури” включає принципи, що є спільними для організаційних форм 

адвокатської діяльності і органів адвокатського самоврядування.  

Для повсякденної практики, звичайно, більш затребуваними є принципи 

адвокатської діяльності. Вказаний термінологічний зворот частіше використовується й 

краще зрозумілий для адвокатів. Не викликає сумніву, що принципи адвокатської 

діяльності є центральним, провідним сегментом принципів діяльності адвокатури. При 

цьому, виділення “принципів діяльності адвокатури” зорієнтоване на ширше 

охоплення усієї сфери буття адвокатури й повнішу характеристику теоретичної 

складової цієї категорії. 
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Повертаючись до аналізу основної класифікації принципів адвокатури (принципи 

організації і діяльності адвокатури), слід відзначити, що її перевагою є тісний 

прикладний зв’язок із двома провідними сферами об’єктивації адвокатури – 

побудовою і функціонуванням. Організація і діяльність адвокатури становлять 

відносно самостійні підсистеми, характеризуються особливостями цільового 

призначення й суб’єктного складу. Більшість процесів усередині чи ззовні адвокатури 

пов’язана із цими фундаментальними блоками, тож логічною є доцільність впливу на 

їх розвиток за допомогою принципів, що розроблені з урахуванням специфіки сфери 

застосування.  

Без сумніву, організаційні та процедурні компоненти в тій чи іншій мірі присутні 

в кожному принципі адвокатури, органічно пов’язані та взаємообумовлені, і з цих 

позицій будь-яка класифікація є умовною. Разом з тим, оцінюючи співвідношення 

організаційних і функціональних елементів на прикладі конкретного принципу, можна 

побачити домінування, перевагу одних над іншими, що дозволяє віднести його до 

принципів організації або діяльності адвокатури.  

Недоліком даної класифікації є те, що вона не відповідає на запитання, як бути з 

принципами, що мають виражене універсальне значення й рівною мірою 

застосовуються як у процесі організації, так й діяльності адвокатури. Наприклад, 

принцип незалежності є базовим для побудови органів адвокатського самоврядування 

й без нього немислима ефективна адвокатська діяльність із захисту прав підозрюваного 

в кримінальному провадженні.  

Нейтралізація окреслених недоліків можлива шляхом виділення поряд із 

принципами організації та діяльності адвокатури нового різновиду – основоположних 

принципів адвокатури.  

На відміну від звичайних принципів адвокатури, що можуть мати суто 

організаційний або функціональний характер, основоположні принципи мають, по-

перше, фундаментальне значення, по-друге, повсюдне вираження в усіх аспектах 

існування української адвокатури, по-третє, універсальне визнання в законах про 
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адвокатуру більшості цивілізованих країн світу. Остання ознака дозволяє усвідомити 

загальносвітове розуміння відправних стандартів адвокатури, які не залежать від 

форми державного устрою чи політичного режиму. 

Основоположні принципи адвокатури виражають її найбільш суттєві риси та 

цінності, визначають вектор руху, виступають ядром системи принципів, породжуючи 

як норми, так й інші принципи адвокатури.  

Отже, основоположні принципи адвокатури – це соціально обумовлені, 

найстабільніші, фундаментальні положення, закріплені в праві, які системно й в 

найбільш загальному вигляді визначають організацію і діяльність адвокатури.  

До основоположних принципів адвокатури слід, на наш погляд, відносити 

незалежність, професійну компетентність, конфіденційність, уникнення конфлікту 

інтересів. Формуючи їх перелік, ми, з одного боку, керувалися зазначеними вище 

критеріями до цієї категорії принципів, а з іншої сторони, взяли до уваги сформовані 

IBA [873] та CCBE [699, с. 2; 700, с. 2] підходи щодо трактування поняття “основних 

принципів професії” – незалежності, відсутності конфлікту інтересів і збереження 

професійної таємниці – яке в одній із своїх позицій [704, с. 5] CCBE по суті доповнив 

професійною компетентністю.  

Проведене опитування адвокатів (Додаток А) засвідчило, що представники 

вітчизняної правничої професії поділяють сформовані в світі пріоритети щодо градації 

принципів адвокатури. Першочергового значення респонденти надали принципам 

незалежності, професійної компетентності, конфіденційності, уникнення конфлікту 

інтересів, ефективності, доступності, корпоративного самоврядування тощо. 

Оскільки за своєю природою принципи мають властивість вагомості, а отже й 

пов’язані між собою відносинами підпорядкування та/або координації, остільки на 

верхньому ієрархічному щаблі перебувають основоположні принципи адвокатури. Інші 

принципи організації та діяльності розташовуються сходинкою нижче. Нижчестоящі 

принципи не є другорядними, проте зорієнтованими на першочергову реалізацію 

основоположних. 
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Основоположні принципи адвокатури слід відрізняти від розроблюваної в теорії 

термінологічної конструкції “основоположні принципи права”, яка включає 

справедливість, рівність, свободу, гуманізм, верховенство права, правову визначеність, 

пропорційність, добросовісність [361, с. 38]. Одним з її зарубіжних аналогів є категорія 

суперпринципів (superprinciples [658, с. 56]), до яких відносять принцип верховенства 

права, юридичної стабільності, людської гідності і належної правової процедури. 

Також застосовується термінологічна конструкція “основоположні принципи правової 

держави” [108, с. 251], що утворена принципами верховенства права, законності, 

поділу влади й реальності прав людини і громадянина. 

На відміну від цих категорій, основоположні принципи адвокатури зазвичай 

мають інший рівень прояву, обмежену сферу реалізації, поширюючи свій вплив на 

адвокатів, їх клієнтів, органи й осіб, із якими взаємодіє адвокатура, а також 

уповноважених суб’єктів законотворчості (нормотворчості). 

Таким чином, окреслені в попередньому підрозділі принципи адвокатури на 

підставі сфери поширення можуть бути класифіковані на основоположні принципи 

(незалежність, професійна компетентність, конфіденційність, уникнення конфлікту 

інтересів), принципи організації (територіальність, обумовленість судоустроєм, 

спеціалізація, корпоративне самоврядування, доступність) й принципи діяльності 

(ефективність, мультидисциплінарність, розумна винагорода).  

Залежно від способу закріплення в українському праві можна виділити принципи 

адвокатури, що отримали пряме текстуальне вираження (незалежність, 

конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів) або непряме змістовне закріплення 

(професійна компетентність, територіальність, спеціалізація, корпоративне 

самоврядування, доступність, ефективність, розумна винагорода).  
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2.5 Роль, функції і взаємодія принципів адвокатури 

 

Принципи адвокатури перебувають у складній взаємодії між собою та іншими 

явищами соціальної та правової систем, здійснюючи багатогранний вплив на їх 

елементи. 

У літературі наявні різні думки щодо ролі й функцій правових принципів. Так, 

зазначається про суттєву роль принципів в обґрунтуванні судових рішень з приводу 

конкретних прав і обов’язків [746, с. 28]. Звертається увага, що принципи слугують 

інтерпретації нових законів, виступають фактором стабільності правової системи [20, 

с. 182]. 

Поєднуючи різнопорядкові засоби правового регулювання в окрему галузь 

законодавства, принципи адвокатури забезпечують концептуальну узгодженість, 

міцність й стабільність нормативної основи функціонування адвокатського 

співтовариства, виступають дороговказом його розвитку, фундаментом системної та 

збалансованої організації адвокатури. 

У. Авіла виділяє типові функції принципів – інтерпретуючу й блокувальну. Під 

останньою розуміється видалення певних елементів, які є несумісними із 

запровадженою загальною формою [658, с. 56]. 

До основних функцій принципів адвокатури слід віднести програмну (ідеолого-

орієнтувальну), регулятивно-охоронну, системоутворювальну, інтерпретувальну. 

Програмна (ідеолого-орієнтувальна) функція. Втілюючи ключові ідеї, принципи 

адвокатури окреслюють провідні вектори її розвитку, слугують орієнтиром для 

законодавця, органів корпоративної і локальної нормотворчості. Знання одних лише 

принципів дозволяє фахівцеві сформувати уявлення про сутність адвокатури, 

наповнити або відкорегувати зміст норм згідно базових параметрів. Будучи 

стабільними в часі, принципи “програмують” рух й “обличчя” адвокатури на 

найближчі десятиріччя, визначають пріоритети. 



 138 

Регулятивно-охоронна функція. Як елемент права принципи адвокатури 

реалізують його функції, закріплюючи ключові стандарти поточного й перспективного 

регулювання адвокатури, захисту прав адвокатів та їх клієнтів. Як правило, принципи 

через норми здійснюють опосередкований вплив на суспільні відносини, разом з тим, у 

випадках, зазначених у законі, не виключений прямий вплив на їх розвиток. Оскільки 

принцип може не містити всіх елементів норми права (гіпотеза, диспозиція, санкція) й 

характеризуватися меншою конкретністю, остільки його регулятивний вплив 

відрізняється широтою прояву на декількох рівнях правового забезпечення адвокатури. 

Системоутворювальна функція. Поряд із метою, завданнями, функціями та 

іншими провідними інтегративними засобами, принципи адвокатури забезпечують 

єдність, системність й узгодженість між нормами законодавства про адвокатуру, 

цілісність і стійкість системи адвокатури. Наявність збалансованої моделі принципів є 

показником високого рівня концептуальності законодавства про адвокатуру, 

свідченням методологічної обґрунтованості його інститутів та правових приписів. 

Інтерпретувальна функція. У випадку виникнення прогалин і протиріч у 

законодавстві принципи адвокатури виступають відправною основою для тлумачення 

спірних питань правового регулювання. Принципи дозволяють краще зрозуміти й 

усвідомити положення законодавства, сприяють подоланню розбіжностей і неясностей 

між ними.  

В основі взаємодії принципів адвокатури лежать вертикальні й горизонтальні 

зв’язки. Субординаційні відносини між принципами зумовлені їх диференціацією на 

основоположні (незалежність, професійна компетентність, конфіденційність, 

уникнення конфлікту інтересів) та інші принципи адвокатури. Оскільки перші мають 

пріоритетний, “материнський” характер, виступають ядром системи принципів, 

остільки інші принципи повинні бути зорієнтованими на першочергову реалізацію 

основоположних принципів. 

Фактичне визнання основоположних принципів адвокатури та забезпечення їх 

провідної ролі засвідчує наявність мінімальних стандартів для належного 
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функціонування адвокатури у відповідній країні світу, прагнення влади побудувати 

адвокатську корпорацію на демократичній, фаховій основі.  

Окрім відносин підпорядкування, кожен із основоположних принципів 

адвокатури включений в розгалужену мережу зв’язків координації та взаємозалежності 

із іншими принципами. Спектр типових зв’язків конкретного принципу визначається 

фактичними й логіко-юридичними передумовами забезпечення його належної дії в 

єдиному ланцюгу принципів адвокатури. Наприклад, принцип незалежності 

адвокатури є фундаментом, необхідною умовою для забезпечення реалізації інших 

принципів, зокрема, найбільш тісний зв’язок простежується із принципами 

конфіденційності/професійної таємниці, уникнення конфлікту інтересів, 

корпоративного самоврядування, ефективності. За відсутності достатньої незалежності 

жоден з цих принципів не може повноцінно діяти.  

Історичний досвід неодноразово доводив пряму залежність ефективності 

здійснення принципу корпоративного самоврядування від стану реалізації принципу 

незалежності, зокрема, незалежності від суб’єктів із якими адвокатові доводиться 

найбільше сперечатися в процесі професійної діяльності (прокуратура, поліція, суд 

тощо). Своєю чергою, принцип корпоративного самоврядування набув значення 

несучої конструкції принципу незалежності, його операційного інструменту. 

Принцип корпоративного самоврядування тісно корелюється із принципом 

територіальності або обумовленості судоустроєм. Рівною мірою від принципу 

професійної компетентності напряму залежить принцип ефективності та спеціалізації.  

Чимало аспектів організації адвокатури виступає об’єктом спільного 

регулятивного впливу декількох принципів адвокатури. Наочним прикладом 

перебування відповідних правовідносин у сфері одночасної дії принципів спеціалізації 

й обумовленості судоустроєм виступають існуючі в багатьох державах (Німеччина, 

Франція, Бельгія та ін.) спеціальні процедури допуску адвокатів до здійснення 

професійної практики в окремих, як правило, найвищих судах. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Принципи адвокатури – це соціально обумовлені, найстабільніші, базисні 

положення, закріплені в праві, які системно й в найбільш загальному вигляді 

визначають організацію та/або діяльність адвокатури.  

До переліку ознак принципу адвокатури мають входити: соціальна 

обумовленість, нормативна закріпленість, базисність, підвищена стабільність, високий 

рівень узагальнення, спрямованість на забезпечення організації та/або діяльності 

адвокатури, системна єдність. 

Принципи адвокатури належать до міжгалузевих принципів. Лінія розподілу між 

принципами й нормами та правилами, проходить у площині таких притаманних 

принципам основних ознак як високий рівень узагальнення, базисність і підвищена 

стабільність.  

Взяті в сукупності, специфічні ознаки принципу дозволяють відрізнити його від 

менш значущих й універсальних правових категорій нижчого рівня (презумпції, фікції 

тощо).  

Систему принципів адвокатури слід розглядати як необхідну й достатню 

сукупність органічно взаємопов’язаних принципів адвокатури, що визначають 

фундаментальні основи забезпечення високих стандартів надання професійної 

правничої допомоги. 

До системи основних принципів адвокатури, що покладені в основу її організації 

та діяльності в сучасному світі, слід відносити: незалежність, конфіденційність, 

уникнення конфлікту інтересів, територіальність, обумовленість судоустроєм, 

спеціалізацію, корпоративне самоврядування, професійну компетентність, доступність, 

мультидисциплінарність, розумну винагороду, ефективність.  

До переліку включено два принципи, що не є властивими українській адвокатурі 

(обумовленість судоустроєм, мультидисциплінарність), проте мають значне поширення 
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в світі, тому становлять інтерес як можливі альтернативи реформування національної 

моделі організації адвокатури. 

Залежно від сфери поширення принципи адвокатури можуть бути класифіковані 

на основоположні принципи (незалежність, професійна компетентність, 

конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів), принципи організації 

(територіальність, обумовленість судоустроєм, спеціалізація, корпоративне 

самоврядування, доступність) й принципи діяльності (ефективність, 

мультидисциплінарність, розумна винагорода).  

Залежно від способу закріплення в українському праві можна виділити принципи 

адвокатури, що отримали пряме текстуальне вираження (незалежність, 

конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів) або непряме змістовне закріплення 

(професійна компетентність, територіальність, спеціалізація, корпоративне 

самоврядування, доступність, ефективність, розумна винагорода).  

Поєднуючи різнопорядкові засоби правового регулювання в окрему галузь 

законодавства, принципи адвокатури забезпечують концептуальну узгодженість, 

міцність й стабільність нормативної основи функціонування адвокатського 

співтовариства, виступають дороговказом його розвитку, фундаментом системної та 

збалансованої організації адвокатури. 

До основних функцій принципів адвокатури слід віднести програмну (ідеолого-

орієнтувальну), регулятивно-охоронну, системоутворювальну, інтерпретувальну. 

В основі взаємодії принципів адвокатури лежать вертикальні й горизонтальні 

зв’язки.  

Субординаційні відносини між принципами зумовлені їх диференціацією на 

основоположні (незалежність, професійна компетентність, конфіденційність, 

уникнення конфлікту інтересів) та інші принципи адвокатури. Оскільки перші мають 

пріоритетний, “материнський” характер, виступають ядром системи принципів, 

остільки інші принципи повинні бути зорієнтованими на першочергову реалізацію 

основоположних принципів.  
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Фактичне визнання основоположних принципів адвокатури та забезпечення їх 

провідної ролі засвідчує наявність мінімальних стандартів для належного 

функціонування адвокатури у відповідній країні світу, прагнення влади побудувати 

адвокатську корпорацію на демократичній, фаховій основі.  
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РОЗДІЛ 3. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ АДВОКАТУРИ НА ШЛЯХУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

3.1 Принцип незалежності  

 

Незалежність є станом, до якого прагнуть люди, суспільства, держави. Для 

багатьох з них незалежність виступає невід’ємною передумовою нормального 

функціонування. Серед соціальних інституцій особливе значення вона має для 

адвокатури, адже саме на її представниках лежить основний тягар оборони широкого 

розмаїття прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Не зважаючи на важливість забезпечення незалежності в діяльності адвоката, 

практика свідчить [160, с. 8-21], що цей принцип часто порушується, насамперед, 

державними органами. Причинами цього є як свідоме ігнорування правових приписів, 

так й нечіткий виклад відповідних положень у законодавстві, незнання чи недостатнє 

розуміння окремих норм та інститутів, пов’язаних із дотриманням гарантій 

незалежного здійснення адвокатом захисту прав та інтересів клієнта. До традиційних 

порушень у вигляді завдання тілесних ушкоджень адвокатам, спроб розкрити 

адвокатську таємницю, вилучення документів, що містять адвокатську таємницю та ін. 

додалися нові форми деструктивних дій, пов’язані з колективними спробами адвокатів 

дестабілізувати роботу вищих органів адвокатського самоврядування. 

Поряд із Україною, в європейських державах незалежність адвокатури або 

адвокатської діяльності як норма-принцип текстуально закріплений в законодавстві 

Болгарії, Естонії, Норвегії, Грузії, Литви та ін. Статтею першою Федерального 

положення про адвокатуру ФРН визначено, що адвокат є незалежним органом 

правосуддя [686, с. 11]. 

З’ясування суті принципу незалежності адвокатури доцільно розпочати з 

усвідомлення змісту, який вкладають у нього міжнародні та європейські інституції.  
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Першим у переліку принципів, визначених Загальними принципами юридичної 

професії, прийнятими Міжнародною асоціацією юристів (IBA) 20 вересня 2006 року, 

наведено незалежність. Змістовними компонентами цієї засади окреслено наступні 

вимоги: 

– юристу повинно бути надано захист незалежності для забезпечення надання його 

клієнтам неупередженої поради чи представництва; 

– юрист повинен мати можливість проявляти свою незалежність, неупереджену 

професійну думку під час консультування свого клієнта щодо вірогідності успіху його 

справи, а також під час представництва інтересів клієнта [768, с. 2]. 

Як і попередній документ, Хартія основоположних принципів європейської 

правової професії, прийнята Радою адвокатур та правових товариств Європи (CCBE) 

24 листопада 2006 р., на перше місце виносить незалежність адвоката і свободу 

адвоката у веденні справ клієнтів [709, с. 5]. Розкриваючи зміст цієї засади в коментарі 

до Хартії, CCBE підкреслює, що  адвокат потребує свободи – політичної, економічної 

та інтелектуальної – під час здійснення діяльності, пов’язаної із консультуванням та 

представництвом клієнта. Це означає, що юрист має бути незалежним від державних 

чи інших потужних інтересів, й не повинен допускати, щоб його незалежність було 

порушено через некоректний тиск з боку ділових партнерів [636, с. 10]. 

У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2012 року 

“Принципах і керівних настановах щодо доступу до правової допомоги в системі 

кримінального правосуддя” зміст незалежності адвоката розкривається передусім у 

принципах № 12 “Незалежність і захист юрисконсультів” і № 13 “Компетенція і 

підзвітність юрисконсультів”, зокрема: 

– державам слід забезпечувати, щоб юрисконсульти мали можливість ефективно, 

вільно і незалежно виконувати свою роботу. Зокрема, державам слід забезпечувати, 

щоб вони мали змогу виконувати всі свої професійні обов'язки в обстановці, вільної від 

залякування, перешкод, переслідування або невиправданого втручання; здійснювати 

поїздки і безперешкодно консультувати своїх клієнтів і зустрічатися з ними в 
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конфіденційній обстановці як усередині своєї країни, так і за її межами і мали вільний 

доступ до матеріалів кримінального переслідування та іншим відповідним матеріалам; 

і не піддавалися кримінальному переслідуванню і судовим, адміністративним, 

економічним або іншим санкціям за будь-які дії, вчинені у відповідності з визнаними 

професійними обов'язками, нормами та етикою, а також погрозам такого 

переслідування і санкцій; 

– дисциплінарні скарги на юрисконсультів слід негайно розглядати, і рішення за ними 

має виносити незалежний орган у відповідності з професійними кодексами етики та з 

можливістю перегляду справи у судовому порядку [925, с. 11-12]. 

У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2012 року 

“Принципах і Згідно Брюссельської декларації про системи кримінального правосуддя, 

прийнятої ОБСЄ 5 грудня 2006 року, рішення, які стосуються видачі дозволу 

практикувати як адвокату чи долучитися до професії повинні прийматися незалежним 

органом. Такі рішення, незалежно від того, прийняті вони незалежним органом чи ні, 

повинні підлягати розгляду незалежним і безстороннім органом правосуддя.  

Кодекс поведінки європейських адвокатів, прийнятий Радою адвокатур та 

правових товариств Європи (CCBE) в жовтні 1988 р., розкриває суть принципу 

незалежності адвоката наступним чином: 

– завдання, що виконуються адвокатом у процесі професійної діяльності, вимагають 

його абсолютної незалежності й відсутності будь-якого впливу на нього, пов'язаного, в 

першу чергу, з його особистою заінтересованістю або з тиском ззовні. Ця незалежність 

є такою ж необхідною для довіри до судового провадження, як і неупередженість 

судді. Таким чином, адвокату варто уникати будь-якого ущемлення його незалежності 

і не поступатися професійними стандартами заради інтересів клієнта, суду або інших 

осіб; 

– адвокату слід зберігати незалежність як у позасудових справах, так і в судовому 

провадженні. Консультація, надана адвокатом клієнту, втрачає сенс, якщо адвокат дає 

її, аби втертися в довір’я, отримати власну вигоду або надає її під впливом 
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зовнішнього тиску [714, с. 15]. 

У Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам - членам про свободу 

здійснення професії адвоката, прийнятій Комітетом міністрів Ради Європи 25 жовтня 

2000 р., містяться такі настанови з питання, що розглядається: 

– рішення, що стосуються дозволу займатися юридичною практикою або ставати 

членом даної професійної групи, повинні прийматися незалежним органом. Контроль 

над такими рішеннями, незалежно від того, чи ухвалюються вони незалежним органом, 

повинен здійснюватися незалежним і безстороннім судовим органом; 

– адвокати повинні мати можливість – і це має вітатися державою – створювати і 

вступати в професійні асоціації місцевого, загальнодержавного та міжнародного рівня, 

які, самі по собі або разом з іншими органами мають на меті зміцнення професійних 

норм і захист незалежності та інтересів адвокатів; 

– асоціації адвокатів чи інші професійні юридичні асоціації повинні бути 

самоврядними, незалежними від органів влади та громадськості; 

– асоціації адвокатів чи інші професійні юридичні асоціації повинні робити всі 

необхідні дії, включаючи захист інтересів адвокатів перед відповідним органом, у разі: 

a) арешту адвоката або його взяття під варту; 

b) будь-якого рішення про порушення провадження, що ставить під питання моральні 

якості адвоката; 

c) особистого обшуку адвокатів або обшуку їх майна; 

d) будь-якого вилучення документів або матеріалів, що належать адвокатам; 

е) публікації репортажів у ЗМІ, що вимагають реакції від імені адвокатів [866, с. 6-10]. 

При цьому, чи не найбільш цікаве й розгорнуте бачення змісту принципу 

незалежності викладено в Проекті Загальної декларації про незалежність правосуддя 

(“Декларація Сінгві”), зокрема: 

– незалежність професії адвоката є найважливішою гарантією просування і захисту 

прав людини; 
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– повинна існувати справедлива і неупереджена система здійснення правосуддя, що 

гарантує незалежність адвокатів при виконанні своїх професійних обов'язків без будь-

яких обмежень, впливу, спонукань, тиску, погроз або втручання, прямого чи 

непрямого, з чиєї б то не було сторони або з будь-якої підстави; 

– кожен повинен мати ефективний доступ до юридичних послуг незалежного адвоката, 

обраного ним самим для захисту і відстоювання своїх економічних, соціальних та 

культурних, а також громадянських та політичних прав; 

– при виконанні своїх обов'язків адвокат повинен завжди діяти вільно, сумлінно і 

хоробро у відповідності з побажаннями клієнта, а також визнаними правилами, 

стандартами та вимогами професійної адвокатської етики, без будь-яких перешкод або 

тиску з боку влади або громадськості; 

– незалежність адвокатів при консультуванні, наданні допомоги та представленні 

інтересів осіб, позбавлених волі, повинна бути гарантована з метою забезпечення таких 

осіб безкоштовною та неупередженою юридичною допомогою. Повинні бути вжиті 

необхідні заходи з тим, щоб виключити можливість виникнення підозр у змові або 

співробітництві адвоката, який представляє інтереси клієнта, із владою, а також підозр 

щодо залежності адвоката від влади; 

– у кожній юрисдикції може бути створена одна або більше незалежних і самоврядних 

асоціацій адвокатів, визнаних на підставі закону, рада або інший виконавчий орган 

яких повинен вільно обиратися усіма членами без будь-якого втручання з боку іншого 

органу або особи. Це положення не обмежує їх права додатково формувати інші 

професійні асоціації адвокатів та юристів або приєднуватися до них; 

– в цілях заохочення солідарності і підтримки незалежності юридичної професії 

адвокат повинен вважати членство у відповідній асоціації адвокатів своїм 

громадянським обов'язком; 

– з метою виконання своєї функції щодо захисту незалежності адвокатів асоціація 

адвокатів має негайно отримувати інформацію про причини та правові підстави для 

арешту або взяття під варту будь-якого з її членів або будь-якого адвоката, який 
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практикує в межах її юрисдикції; з цією ж метою асоціація повинна отримувати 

повідомлення про: 

(a) будь-який особистий обшук адвоката або обшук його майна; 

(b) будь-яке вилучення належних йому документів; 

(c) будь-яке рішення про порушення провадження, що зачіпає або ставить під сумнів 

моральні якості адвоката. 

У зазначених випадках асоціації адвокатів має надаватися право бути представленою її 

керівником або уповноваженою особою, щоб стежити за перебігом процедури і, 

зокрема, для забезпечення захисту професійної таємниці та незалежності; 

– асоціація адвокатів або незалежний орган, що створений на підставі закону і 

складається в основному з адвокатів, як правило, повинен володіти первинними 

повноваженнями з проведення дисциплінарного провадження щодо адвокатів за 

власною ініціативою або за запитом особи, яка є стороною судового розгляду, або 

громадянина, який керується суспільними інтересами [441, с. 113-119]. 

зовнішнього тиску [714, с. 15]. 

Чимало міжнародних стандартів отримало закріплення в ст.ст. 1, 4-5, 7, 11, 20-23, 

43-44 та ін. профільного Закону, процесуальних кодексах й Правилах адвокатської 

етики, затверджених установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року. 

Останні зобов’язують адвоката не допускати в своїй професійній діяльності 

компромісів, що впливали б на його незалежність, з метою догодити суду, іншим 

державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться із 

законними інтересами клієнта та перешкоджають належному здійсненню адвокатської 

діяльності. 

Адвокат не повинен займатися іншою діяльністю, яка ставила б його в будь- яку 

залежність від інших осіб чи підпорядкувала б його вказівкам або правилам, які 

можуть увійти в суперечність з нормами чинного законодавства про адвокатуру та 

адвокатську діяльність і Правилами адвокатської етики. Останнім документом 

встановлено заборону для адвоката при виконанні доручення клієнта керуватися 
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вказівками інших осіб, зокрема тих, які уклали договір про надання правової допомоги 

іншій особі – клієнту, стосовно змісту, форм, методів, послідовності та часу здійснення 

його професійних прав і обов’язків, якщо вони суперечать його власній уяві про 

оптимальний варіант виконання доручення клієнта [391, с. 121]. 

Таким чином, ключовими компонентами принципу незалежності адвокатури в 

аспекті міжнародно-правового та європейського розуміння цієї категорії є 

забезпечення інституційної та функціональної (процесуальної) можливості адвокату 

здійснювати всі види професійної діяльності вільно і незалежно від: 1) держави; 2) 

клієнта; 3) громадськості; 4) керівного складу організаційних форм адвокатської 

діяльності (адвокатські фірми, колегії тощо) та професійної асоціації адвокатів. 

Останньому органу незалежність має бути забезпечено безумовно через його особливу 

роль у справі гарантування незалежності адвокатів-членів асоціації [182, с. 73], що не 

виключає можливості судового контролю за реалізацією окремих її рішень.  

Основоположність принципу незалежності адвокатури полягає в тому, що він є 

фундаментом, необхідною умовою для забезпечення реалізації інших принципів, 

зокрема, найбільш тісний зв’язок простежується із принципами 

конфіденційності/професійної таємниці, уникнення конфлікту інтересів, 

корпоративного самоврядування, ефективності. За відсутності достатньої незалежності 

жоден з цих принципів не може повноцінно діяти.  

Але незалежність не може бути абсолютною. Морфологічний аналіз слова 

“незалежність” показує, що воно складається із заперечної частки “не” й іменника 

“залежність”. Останній трактується як перебування під чиїмось впливом або чиєюсь 

владою, підкорення кому-, чому-небудь; зумовленість чого-небудь певними 

обставинами, причинами і т. ін. [44, с. 401]. Будучи складовою соціуму й вступаючи в 

широке коло зв’язків і відносин, адвокатура відчуває вплив різнобічних сил, залежить 

від тих чи інших факторів суспільного буття, починаючи від економічної ситуації в 

країні й завершуючи політичними або релігійними поглядами, що панують у певній 
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територіальній громаді. Тому ведучи мову про незалежність адвокатури, ми маємо на 

увазі незалежність, що є достатньою для належного виконання закріплених функцій.  

І тут ми підходимо до центрального питання взаємовідносин адвокатури із 

державою, – ступеня впливу останньої на організацію та діяльність адвокатського 

співтовариства. Чи повинні бути в держави важелі впливу на ключові функції 

адвокатури – кваліфікаційну й дисциплінарну – або їх здійснення можна повністю 

залишити на розсуд корпорації? Якщо контроль потрібен, то чи доцільним є включення 

представників держави до складу органів, що реалізують окреслені функції? 

Враховуючи довгий період напружених взаємин між адвокатурою й державою, 

відповідь на поставлені запитання доцільно розпочати із короткого екскурсу в історію. 

Вже в 1922 р. на світанку становлення радянської влади один з керівників органів 

юстиції Меранвіль змушений був визнати, що “не може існувати державна адвокатура, 

адже вона в кінцевому рахунку безперечно проституювалася б. Більш нещасливого й 

шкідливого, ніж інститут колегії правозаступників державної установи наша історія не 

знає. Навіть підпільна адвокатура дещо вище” [125, с. 10]. Попри правильні слова, на 

ділі наступники цього більшовицького діяча швидко “одержавили” адвокатуру.  

В добу побудови “розвинутого соціалізму” подвійні лещата державного й 

партійного контролю міцно тримали адвокатське співтовариство в підпорядкованому 

положенні. Про яку самостійність адвокатури УРСР можна було вести мову, якщо 63 

% адвокатів були комуністами [148, с. 89]?  

Згадки про ті часи й досі не дозволяють частині адвокатів довіряти державі, 

очікуючи від неї лише зазіхань на свободу й незалежність.  

Між тим, часи змінюються. Сьогодні Україна орієнтується на розвинуті 

демократичні держави Європи, траєкторія розвитку яких суттєво відрізняється від 

комуністичного зразка. 

В статті 5 “Адвокатура і держава” Закону 2012 року закріплено, що адвокатура є 

незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
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посадових та службових осіб; держава створює належні умови для діяльності 

адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності [204, с. 141]. 

Закладаючи основи взаємовідносин цих суб’єктів, законодавець, поряд з цим, 

повинен наділити державу необхідним інструментарієм для контролю за реалізацією 

адвокатурою делегованих їй публічно важливих функцій. Йдеться, зокрема, про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, формування висококваліфікованого 

кадрового складу адвокатури, дотримання дисциплінарних обмежень її членами тощо. 

До таких кроків спонукають здоровий глузд й міжнародні стандарти.  

У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2012 року 

“Принципах і керівних настановах щодо доступу до правової допомоги в системі 

кримінального правосуддя” державам вказується на необхідність встановити стандарти 

якості для послуг у сфері надання правової допомоги, створити механізми 

відслідковування, контролю й оцінки якості правової допомоги, зокрема, тієї, що 

надається безоплатно; передбачити норми для забезпечення того, щоб правники не 

мали права вимагати будь-якої доплати від отримувачів правової допомоги, за 

виключенням випадків, коли це дозволено; створити належні механізми нагляду за 

діями правників, зокрема, з метою попередження корупції [925, с. 26-27]. 

В руслі цих вимог стаття 4 профільного закону про адвокатуру Естонії [664] 

наділяє міністра юстиції повноваженнями здійснювати нагляд за організацією 

державної юридичної допомоги й використанням грошових коштів, що виділяються на 

державну правову допомогу. 

Міністерство юстиції здійснює “державний нагляд” [686, с. 72] за діяльністю 

палат адвокатів у Німеччині й “нагляд” [858, с. 3] за діяльністю органів адвокатського 

самоврядування в Польщі. Німецький варіант нагляду обмежується тим, що 

контролюється дотримання законодавства та статуту, зокрема, виконання завдань, 

покладених на відповідну палату адвокатів. У ряді держав рішення органів 

самоврядування направляються для ознайомлення (Польша) та/або затвердження 
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(Нідерланди) уповноваженому державному органу (як правило, це міністерство 

юстиції). 

Не рідким у світі залишається регулювання діяльності адвокатів таким 

державним органом, як суд. Судова влада реалізує ці повноваження в Швейцарії 

(кантон Цюрих, Базель-Штадт та ін.), США (штат Нью-Джерсі, Колорадо, 

Пенсильванія, Айдахо та ін.) тощо. 

До дієвої позиції держави підштовхує й практика Європейського суду з прав 

людини. У справах “Іглін проти України”, “Лучанінова проти України” та ін. Суд 

зазначає, що просте призначення захисника не забезпечує ефективного захисту, 

оскільки такому захиснику можуть перешкоджати у виконанні його обов’язків, або ж 

він може ухилятися від їх виконання. Якщо національні органи повідомляються про 

існування такої ситуації, вони повинні або замінити захисника, або зобов’язати його чи 

її виконати ці обов’язки [785]. 

Тим не менш, держава не може нести відповідальності за кожен недолік у роботі 

захисника, призначеного з метою надання юридичної допомоги, або обраного 

обвинувачуваним. Згідно з підпунктом “с” пункту 3 статті 6 Конвенції втручання від 

компетентних національних органів вимагається лише в тому випадку, коли 

нездатність захисника ефективно представляти інтереси підзахисного є очевидною або 

в достатній мірі доведена до їх відома якимось іншим способом [883; 785; 731; 729]. За 

наявності таких фактів держава не може залишатися пасивною, Суд прямо вимагає від 

її органів позитивних [655], активних дій. 

Практика Суду свідчить, що випадки недбалого чи некомпетентного надання 

адвокатами правової допомоги [772; 729; 731; 883], які потребують реакції з боку 

держави, не є поодинокими.  

Контрольні повноваження держави щодо адвокатури зумовлені й особливим 

потенціалом професії у вирішенні суміжних завдань. Так, згідно Закону України “Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
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знищення” адвокати, адвокатські бюро та об’єднання віднесені до суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, а згідно приписів Податкового кодексу України 

адвокат, який має найманих працівників, відноситься до категорії податкових агентів.  

Оскільки держава несе публічний обов’язок контролю якості, повноти й 

своєчасності надання населенню правової допомоги, логічною є участь її 

представників у роботі органів, які здатні впливати на ефективність реалізації цієї 

відповідальної місії. До їх числа передусім належать органи, що мають кваліфікаційні 

й дисциплінарні повноваження щодо адвокатів. Викладене приводить нас до висновку 

про доцільність включення представників держави до складу органів адвокатського 

самоврядування. З метою дотримання незалежності адвокатської професії подібний 

крок має супроводжуватися встановленням категоричного імперативу, у відповідності 

до якого більшість у складі відповідного органу повинна належати адвокатам, які 

обираються адвокатами. Можливість обрання головою органу має належати виключно 

адвокату. 

Слід зазначити, що в теорії [295, с. 141; 676, с. 281; 102, с. 6; 927, с. 122] 

допускається певний, визначений законом ступінь втручання держави в справи 

адвокатури з метою забезпечення контролю надання її представниками правової 

допомоги громадянам, підтримання високих стандартів у цій сфері.  

Серед адвокатів питання членства представників держави в органах 

адвокатського самоврядування залишається дискусійним, маючи своїх прихильників 

[249, с. 54; 75, с. 63; 95] й супротивників [484, с. 12; 40, с. 7]. У 2009 році Спілкою 

адвокатів України було проведено анкетування 193 адвокатів з різних регіонів України. 

На запитання “Чи мають входити до складу КДКА та ВККА виключно адвокати?” 33 % 

респондентів висловилися проти формування зазначених органів лише з адвокатів 

[355].  

Аргументуючи корисність “міноритарної” участі представників держави в складі 

органів адвокатського самоврядування, ми виходимо не тільки з практики ЄСПЛ, але й 

з тієї обставини, що державні органи в Україні поступово змінюються на шляху 
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дотримання європейських стандартів. Пересічний громадянин може “спитати” з 

чиновника, який дедалі більше побоюється втратити посаду й довіру людей. Однак чи 

можна “спитати” з члена незалежного адвокатського співтовариства? Чи не завадить 

корпоративна солідарність, симпатії чи антипатії ухваленню об’єктивного рішення з 

кваліфікаційних чи дисциплінарних питань? Відповіді на останні запитання не завжди 

можуть бути на користь адвокатського цеху. Вітчизняна практика знає численні 

випадки [698, с. 6-8; 572, с. 7, 9-10, 13-14, 16-20; 872, с. 3, 5, 9, 11, 13-14], коли 

подолати негативні наслідки узгоджених корпоративних дій не вдалося навіть за 

допомогою суду чи міжнародних професійних організацій. Тож включення до органів 

адвокатури державного елементу може сприяти мінімізації проявів негативних явищ 

корпоративного життя.  

Окреслена модель відповідає європейським та світовим підходам. Так, 

наприклад, професійні судді включені до складу органів дисциплінарної юрисдикції 

адвокатури Німеччини [686, с. 45, 47, 49], Люксембургу [817, с. 1115], Пакистану [809], 

Японії [657], Австрії, Естонії, Данії та окремих штатів США. Прокурори входять до 

дисциплінарних комітетів Федерації асоціацій адвокатів Японії та комісії з оцінки 

професійної придатності Естонії. Вчені-правники включаються до органів 

дисциплінарної юрисдикції Молдови, Естонії, Японії. Не юристи входять до складу 

органів, що вирішують питання про притягнення адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності в Данії та Шотландії. 

Донедавна за Законом України “Про адвокатуру” 1992 року до складу 

атестаційної палати КДКА, окрім адвокатів, входило 4 судді та по одному 

представнику від Ради Міністрів АРК, обласної, Київської і Севастопольської міських 

Рад народних депутатів, управління юстиції Ради Міністрів АРК, обласної, Київської і 

Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів 

України. У складі дисциплінарної палати було 2 судді, по одному представнику від 

управління юстиції Ради Міністрів АРК, обласної, Київської і Севастопольської міської 

державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України. До складу ВККА 
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входило по одному представнику від кожної КДКА, Верховного Суду України, 

Міністерства юстиції України, Спілки адвокатів України. 

Тривалий час працюючи із ними в КДКА, Ю. Голянд зазначає, що жодного разу 

не стикався з тим, щоб ці особи якось намагалися нав’язати свої думки або диктувати 

свої умови при ухваленні рішень. У них міг бути свій погляд на те чи інше питання, але 

вони завжди підкорялися волі більшості [95].  

Новими законами про прокуратуру, судоустрій та статус суддів передбачено 

залучення адвокатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, Вищої ради правосуддя. Більше того, в 2014 році 

головою ВККС обрано адвоката.  

Зі звіту ICJ [572, с. 10], до речі, випливає, що на момент обрання Головою НААУ 

її нинішня очільниця Л.П. Ізовітова була державним службовцем. 

Проведене НААУ в листопаді 2014 р. опитування адвокатів показало, що третім 

за значущістю напрямом стратегічного планування адвокати розглядають вплив на 

якість добору прокурорів і суддів [158, с. 53]. Бажаючи впливати на формування 

корпусу суддів та прокурорів, слід очікувати, що представники цих професій 

прагнутимуть аналогічних можливостей.  

У кількісному відношенні представники держави мають складати не більше 

третини складу відповідних органів з кваліфікаційною або дисциплінарною 

компетенцією. В якісному плані мають залучатися найбільш фахово підготовлені 

представники юридичної професії – по одному представнику від судової влади, 

прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (в областях діють 

регіональні представництва й координатори), Національного агентства з питань 

запобігання корупції.  

Оптимальним форматом взаємодії між адвокатурою і державою є партнерство. У 

схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2012 року 

“Принципах і керівних настановах щодо доступу до правової допомоги в системі 

кримінального правосуддя” державам вказується на необхідність налагодити 
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партнерські відносини з колегіями адвокатів, зокрема й шляхом створення державно-

приватних та інших форм партнерських структур [925, с. 12, 21]. 

Окремої уваги потребує проблематика забезпечення економічної незалежності 

адвокатури. Народне прислів’я вчить: хто платить, той і музику замовляє.  

До 2012 року основний тягар загальних витрат органів адвокатури оплачував 

“абітурієнт”, тобто претендент на отримання адвокатського статусу, який 

перераховував внесок на організаційно-технічне забезпечення роботи КДКА. Малі й 

нестабільні надходження не могли створити міцної фінансової основи самостійного 

виконання закріплених функцій.  

Й.Л. Бронз тоді з прикрістю зазначав, що не маючи приміщення, оргтехніки, 

технічних працівників і навіть засобів на придбання канцелярського приладдя, ВККА 

ледве животіє і на належному рівні неспроможна виконувати покладені на неї 

обов’язки [26, с. 34]. 

Згодом на корпоративному й законодавчому рівні прийшло усвідомлення 

необхідності наповнення бюджету органів адвокатського самоврядування за рахунок 

щорічних внесків кожного члена професії. Така практика існує в більшості держав 

світу. Досвід роботи за новим українським законом довів її ефективність, проте 

висвітлив й значні недоліки, що здатні істотно вплинути на незалежність ряду органів 

професійного співтовариства. 

Перед тим, як їх розглянути, слід зазначити, що основні ризики втрати 

економічної незалежності органами адвокатського самоврядування лежать у площині 

недосконалого механізму розподілу внесків, який дозволяє в ручному режимі 

надавати/позбавляти належного фінансування за суб’єктивними критеріями; 

неефективності фіскального адміністрування, що характеризується низькими 

показниками перерахування адвокатами внесків й відсутністю реальної роботи з 

неплатниками; звичайної безгосподарності й байдужості. 

В 2015 році на грунті конфлікту між вищими органами адвокатського 

самоврядування РАУ “вимкнула газ” ВКДКА шляхом призупинення її фінансування. 
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Це стало можливим у зв’язку із недостатнім обсягом коштів, що були передбачені за 

тодішньою процедурою на фінансування ВКДКА (10 % від плати за складання іспиту) 

й необхідністю постійного звернення із разовими запитами по фінансову допомогу до 

РАУ. У результаті, за повідомленням голови ВКДКА, РАУ поставила очолюваний ним 

орган “в позу прохача” [272], а йому особисто “дали зрозуміти, що правильне, на 

думку членів РАУ, вирішення справ якось пов’язано з рівнем фінансування ВКДКА” 

[86, с.3]. За інформацією В. Загарії, повну відповідальність за блокування роботи 

вищого дисциплінарного органу несе голова РАУ Л. Ізовітова, яка “не зацікавлена в 

забезпеченні нормальної роботи комісії, адже втратила контроль над нею, і 

перерахування чи неперерахування коштів стало для неї таким собі важелем впливу” 

[147].  

Відсутність коштів на декілька місяців паралізувало роботу ВКДКА, змусивши 

відправити працівників секретаріату у відпустки за власний рахунок, а п’ятьох із них 

звільнити [87]. З метою уникнення подальших негативних наслідків ВКДКА 

звернулася до інших органів адвокатського самоврядування із листами про надання 

поворотної фінансової допомоги. Більшість адресатів [468] відмовила й лише окремі з 

них [476] відгукнулися на прохання колег.  

Через брак коштів регіональні КДКА [464; 584; 594] також змушені звертатися до 

РАР за фінансовою підтримкою. Наприклад, Рада адвокатів Хмельницької області 

надала КДКА поворотну позику на суму 120 000 гривень [48]. Позитивно оцінюючи 

той факт, що колеги не залишаються осторонь проблем побратимів, слід розуміти, що 

будь-які “кредитні” відносини боржника-позичальника в кінцевому рахунку негативно 

відбиваються на ступені незалежності того, хто отримав позику. 

Членські внески виступають основою економіки адвокатури. Їх несплата 

протягом останніх років набула значних розмірів [21; 469; 99, с. 7], що загрожує 

корпоративній безпеці. Заради справедливості слід вказати, що проблема існувала 

завжди [342, с. 72; 343, с. 23; 344, с.13]. 
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В різних державах світу розмір зборів з адвокатів на потреби професійного 

самоврядування визначається на підставі зрівнювального або диференційованого 

(прогресивна фіскальна шкала, стаж роботи та ін.) підходів. Сплата коштів зазвичай 

відбувається щорічно або щомісячно. 

Так, в Україні встановлена однакова для всіх адвокатів фіксована сума щорічного 

збору в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Натомість для 

іспанських procuradores кожен регіон встановлює відмінні ставки. Наприклад, у 

Кантабрії щомісячний збір складає 42 євро, Куенці – 75 євро, Гвадалахарі – 82,5 євро 

[837, с. 95, 99, 101]. 

Прикладом іншої моделі корпоративного оподаткування є справляння щорічного 

збору залежно від рівня доходів. Починаючи з минулого року, такий механізм 

впроваджено для англійських баристерів. Наприклад, якщо він має щорічний дохід від 

30-ти до 60-ти тис. фунтів стерлінгів, – його внесок становитиме 200 фунтів стерлінгів. 

У випадку ж отримання доходу понад 240 тис. фунтів стерлінгів, фіскальний збір з 

баристера складатиме 1500 фунтів стерлінгів.  

На етапі становлення вітчизняної адвокатури оптимальною вбачається чинна 

модель справляння внеску, що відзначається чіткістю й простотою. В умовах 

економічної кризи запровадження щорічного збору залежно від рівня доходів лише 

сприятиме їх приховуванню й поглиблюватиме розкол між адвокатами різного 

майнового статусу. Це чутливе для бізнес-адвокатури питання в розроблених її 

представниками законопроектах [445] невипадково пропонується вирішити шляхом 

закріплення припису, згідно якого розмір щорічного внеску адвоката на утримання 

органів адвокатського самоврядування не може визначатись у відсотковому 

(пропорційному) відношенні до гонорару адвоката. 

Одним з нагальних питань, над яким замислюються керівники українських 

органів адвокатури, є те, як вирішити проблему несплати внесків. У випадку таких 

неплатежів за кордоном можливо автоматичне призупинення членства (Пакістан), 

подвійне збільшення суми внеску (Норвегія), відсторонення від виконання 
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професійних обов’язків (призупинення членства) до моменту повного погашення 

заборгованості (Польша, Румунія, Бразилія), заборона участі у виборах до органів 

самоврядування (Болгарія), аж до застосування найсуворішої санкції у вигляді 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. 

В умовах падіння кількості платоспроможної клієнтури в Україні застосування 

суворих санкцій до адвокатів-порушників не можна визнати доцільним. Водночас, 

після початку економічного зростання в державі арсенал заходів реагування до 

неплатників безумовно має бути розширений.  

Важливо систематично проводити роботу на цьому напрямі. Так, наприклад, 

Рада адвокатів Хмельницької області ініціювала перед КДКА питання про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які не сплатили внески. Було внесено 

194 подання. Згодом 140 подань було відкликано у зв’язку із погашенням 

заборгованості до початку розгляду справ КДКА [161]. Попри те, що практика 

відкликання не передбачена законом, адже в бездіяльності порушника вже наявний 

склад дисциплінарного проступку, гнучкий підхід дозволив досягнути поставлених 

цілей менш репресивними заходами в умовах дійового каяття порушників.  

Як і будь-який дбайливий господар, органи самоврядування змушені не тільки 

вирішувати завдання здобуття коштів, але й їх збереження та примноження (в межах 

чинного законодавства). Вже наприкінці XIX ст. рада присяжних повірених округу 

Харківської судової палати з цією метою розміщувала тимчасово вільні кошти 

допоміжної каси на вкладах та в процентних бумагах у кредитних установах. Це 

дозволяло отримувати як проценти близько 750 руб. Щорічно [345, с. 53; 346, с. 46; 

347, с. 43].  

Наслідуючи приклад попередників, Раді адвокатів Київської області вдалося 

отримати в 2015 році як проценти за депозитним договором 195 180 гривень [582], Раді 

адвокатів Харківської області – 157 560 гривень [581], Раді адвокатів Полтавської 

області – 129 553 гривні [583]. Важливо при цьому забезпечити зваженість депозитної 

та розрахунково-касової політики, адже протягом останніх двох років з банківського 
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ринку зникла чи не половина банків. Практика свідчить, що перспектива повернення 

коштів юридичних осіб з рахунків збанкрутілих фінансових установ, є досить 

примарною. 

Як позитивні приклади зміцнення матеріальної незалежності слід навести 

купівлю Радою адвокатів Хмельницької області офісного приміщення за 850 000 

гривень [159], придбання Радою адвокатів Київської області приміщення площею 123 

кв. м. за 2 650 000 гривень [472]. 

Підводячи підсумок аналізу практичних труднощів забезпечення економічної 

незалежності, необхідно поглянути в коріння проблеми із забезпеченням належного 

фінансування ВКДКА й КДКА. Майбутні труднощі не було прораховано під час 

ухвалення Закону, стаття 58 якого віддала це на розсуд представницьких органів 

адвокатського самоврядування. Законодавець прив’язав фінансування КДКА/ВКДКА 

до розміру плати за складання кваліфікаційного іспиту, встановивши ліміт, який не 

завжди дозволяє покрити необхідні видатки. Своєю чергою розмір щорічних внесків на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування повною мірою йде на 

фінансування інших органів адвокатського самоврядування.  

Рішенням № 24 від 17.12.2012 р. РАУ встановила для потреб ВКДКА 10 %-й 

розмір надходжень від суми оплати за складання кваліфікаційного іспиту (в 2016 р. цей 

розмір збільшено до 20 %), при цьому гіпотетично ніщо не заважає встановити його на 

рівні 2-3 %. Адже, як кажуть, своя рука владика. Про самостійність тоді узагалі можна 

забути.  

Схожі проблеми виникли в зв’язку із встановленим Радою адвокатів України 

розподілом щорічних внесків між регіональними радами (70 %) й РАУ (30 %). Так, на 

конференції адвокатів Одеської області вказане рішення викликало незадоволення 

більшості адвокатів, які внесли пропозицію щодо зменшення частки відрахування до 

10 %, хоча значна частина адвокатів вважала за доцільне зменшити цей розмір до 20 %. 
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За свідченням Й.Л. Бронза, при встановленому РАУ 30 % розмірі відрахування 

виявилося неможливим скласти кошторис ради адвокатів Одеської області без 

дефіциту [276]. 

Детальний аналіз фінансової звітності органів адвокатського самоврядування за 

2015 рік [582; 581; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 

597; 598; 599; 600; 601; 602] дозволив виявити суттєві диспропорції й порушення 

збалансованості в фінансовому забезпеченні між КДКА й РАР. Попри те, що основний 

масив кваліфікаційно-дисциплінарних функцій здійснюють КДКА, ці органи 

опинилися в нужденному стані “бідних родичів” порівняно із своїми “заможними 

сусідами” РАР. Так, наприклад, бюджет доходів КДКА Харківської області склав 333 

485 гривень, тоді як Рада адвокатів Харківської області отримала 2196731 гривень. 

Отже, бюджет КДКА менше бюджету РАР у 6,6 разів. Різниця між КДКА (654265 грн.) 

й РАР (3439355 грн.) Одеської області – 5,3 разів; показники КДКА (197 112 грн.) й 

РАР (917 348 грн.) Волинської області відрізняються в 4,7 разів; надходження КДКА 

(142633 грн.) й РАР (651 424 грн.) Сумської області відмінні в 4,6 разів. У 3,6 разів 

відрізняються аналогічні показники в Київській області й в 3,1 разів у Чернівецькій 

області.  

Голова ВРКА відверто зазначає, що деякі з таких юридичних осіб де-факто є 

банкротами, оскільки на надходження від десяти адвокатських іспитів у рік неможливо 

орендувати та утримувати приміщення, не кажучи вже про забезпечення роботи КДКА 

[107, с. 2]. 

Як наслідок, КДКА нерідко відчувають гостру нестачу найнеобхіднішого, тоді як 

ради адвокатів регіонів можуть мати надлишок вільних коштів. Ілюстрацією 

асиметричних фінансових можливостей може служити розмір заробітної плати голови 

ради адвокатів (170 153 гривень) й голови КДКА (46 466 гривень) Львівської області.  

Торкаючись питання винагороди членів органів адвокатського самоврядування, 

можна виділити два основні підходи, в основі яких лежить врахування фінансового 

стану, рівня завантаженості, морально-етичних поглядів тощо. 
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Прибічники першого підходу уважають, що адвокати-штатні працівники органу 

адвокатського самоврядування мають отримувати символічну зарплату. Наприклад, 

голова КДКА Кіровоградської області отримав за рік зарплату в сумі 5512 гривень. В 

Івано-Франківській області голова КДКА заробив 24132 грн., а їх колега з КДКА 

Миколаївщини – 37851 гривень. 

На думку прихильників другого підходу, адвокати-штатні працівники мають 

отримувати реальну зарплату. Так, річний дохід голови ради адвокатів 

Дніпропетровської області в 2015 році становив 182 524 гривень, голова ради адвокатів 

Львівщини отримав 170 153 гривень, а заробітна плата їх колеги з ради адвокатів 

Харківської області склала 122 364 гривень.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що набуття економічної незалежності 

професійними самоврядними структурами й попередження волюнтаризму на цьому 

напрямі лежить у площині зміни абзацу другого частини другої ст. 58 Закону шляхом 

закріплення мінімальних пропорцій розподілу щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за кожним з органів, наділених 

представницькими, кваліфікаційними, дисциплінарними чи ревізійними функціями (у 

відсотках). Гарантований законодавством мінімум забезпечить необхідні стандарти 

незалежності, при цьому за наявності волевиявлення та коштів рішенням органів 

самоврядування обсяг фінансування може бути збільшений.  
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3.2 Принцип професійної компетентності 

 

Відійшли в минуле часи Стародавньої Риму, коли захисником міг бути будь-який 

вільний громадянин, або практика окремих північноамериканських штатів, де кожен 

білий чоловік був наділений правом виступати правозаступником. 

В сучасному високотехнологічному світі серед членів соціуму існує розуміння, 

що долю людини чи її майна не можна довіряти просто “гарній людині” або аматору, 

який прочитав декілька законів. Захист основоположних людських цінностей повинен 

здійснювати професіонал, який має високу компетентність у галузі права і 

специфічний інструментарій її реалізації. Серед фахівців такого рівня на першому 

місці знаходиться адвокат, який повинен дотримуватися найвищих професійно-ділових 

та морально-етичних вимог, відповідність яким має логічним наслідком наділення його 

особливими гарантіями реалізації власних правових можливостей. 

У загальному сенсі поняття “компетентність” тлумачиться як властивість за 

значенням “компетентний”, – який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з 

чим-небудь добре обізнаний; тямущий [44, с. 560].  

Спеціальне законодавство в галузі освіти наповнює цей термін ширшим змістом, 

трактуючи компетентність як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному 

рівні вищої освіти [403].  

Принцип професійної компетентності – це сукупність правоположень, що 

вcтановлюють перелік й механізм набуття та підтримання знань, вмінь і практичних 

навичок, ділових та морально-етичних якостей і вимог, які визначають здатність особи 

успішно здійснювати адвокатську діяльність. Отже, принцип, що аналізується, 

окреслює настанови щодо досягнення й підтримання такого рівня професійної 

компетентності, який дозволяє забезпечити належні стандарти надання правової 
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допомоги, для чого суб’єкт її реалізації повинен успішно завершити курс теоретичного 

й практичного навчання в акредитованій освітній установі, набути досвід професійної 

практики в галузі права, скласти кваліфікаційний іспит, пройти стажування, вступити 

до професійної асоціації адвокатів та постійно підтримувати високий рівень своєї 

професійної кваліфікації. 

Принцип професійної компетентності має загальне визнання й закріплений на 

рівні міжнародних стандартів функціонування адвокатури.  

Так, професійна компетентність включена до переліку основоположних 

принципів європейської правової професії [709, с. 5], передбачених Хартією 

основоположних принципів європейської правової професії, ухваленою Радою 

адвокатур та правових товариств Європи (CCBE) 24 листопада 2006 року. Вказаний 

принцип є предметом уваги CCBE й в інших [704, с. 5; 714, с. 17] документах.  

В Загальних принципах юридичної професії, прийнятих Міжнародною 

асоціацією юристів (IBA) 20 вересня 2006 року, принцип компетентності розкривається 

через обов’язок правника виконати свою роботу компетентно й своєчасно, а також не 

брати роботу у випадку, коли він розумно вважає, що буде не здатен виконати цю 

роботу в такий спосіб [768]. 

У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2012 року 

“Принципах і керівних настановах щодо доступу до правової допомоги в системі 

кримінального правосуддя” зміст компетентності трактується через обов’язок держави 

створити забезпечувальні механізми, щоб усі правники мали освіту, професійну 

підготовку, навички й досвід, що відповідають характеру їх роботи, в тому числі 

стосовно ступеня тяжкості відповідних злочинів, а також прав і потреб жінок, дітей і 

груп з особливими потребами [925, с. 12]. 

В Основних принципах щодо ролі адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН 

щодо запобігання злочинів та поводження із правопорушниками в серпні 1990 р., 

вказується, що будь-який обвинувачений (затриманий, заарештований), який не має 

адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя цього вимагають, повинен бути 
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забезпечений допомогою адвоката, який має відповідну компетенцію та досвід ведення 

таких справ, щоб забезпечити йому ефективну допомогу без оплати з його боку, якщо в 

нього немає необхідних коштів. Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні 

інститути повинні забезпечити адвокатам одержання відповідної освіти, підготовку і 

знання як їх ідеалів та етичних обов’язків, так і прав людини та основних свобод, 

визнаних національним та міжнародним правом. Обов’язком урядів, професійних 

асоціацій адвокатів та навчальних інститутів є забезпечення відсутності дискримінації 

під час допуску осіб до адвокатської практики або до продовження практики за 

ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, політичних та 

інших поглядів, наявності власності, місця народження, економічного або іншого 

становища [665, с. 86, 87].  

В п. II Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам - членам про 

свободу здійснення професії адвоката, прийнятій Комітетом міністрів Ради Європи 25 

жовтня 2000 р., наголошується на необхідності прийняти всі необхідні заходи для того, 

щоб забезпечити високий рівень юридичної підготовки і моральних якостей як 

обов’язкової умови вступу в професію, а також забезпечити підвищення кваліфікації 

адвокатів. Юридична освіта, включаючи програми підвищення кваліфікації, має 

прагнути до покращання правових навичок, підвищення обізнаності з питань етики й 

прав людини, готувати правників у дусі поваги, захисту й забезпечення прав та 

інтересів своїх клієнтів, а також підтримання належного рівня здійснення правосуддя. 

В п. V вказаної Рекомендації підкреслюється необхідність заохочувати 

професійні асоціації адвокатів просувати найвищі стандарти компетентності [866, с. 7, 

9]. 

Законодавство зарубіжних країн також не обходить увагою це питання. В Англії 

та Уельсі в прийнятому Soliсitors Regulation Authority в 2011 році Кодексі поведінки до 

переліку обов’язкових принципів, що поширюються на соліситорів у процесі надання 

правових послуг, віднесено обов’язок забезпечити належний стандарт обслуговування 

своїх клієнтів [894]. 
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Згідно п. 1.1 “Компетентність” Правил професійної поведінки Луїзіани (США) 

адвокат зобов’язаний забезпечити компетентне представництво клієнту. Компетентне 

представництво вимагає правових знань, навичок, ретельності й підготовки, що є 

розумно необхідними для представництва [820, с. 2]. 

В Україні законодавчі основи забезпечення професійної компетентності адвоката 

закріплено в ст.ст. 1, 6-11, 16, 20-23, 25, 31-34, 44, 48, 50 Закону України “Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність”, ст.ст. 1, 5, 12, 21, 24, 27 “Про безоплатну 

правову допомогу”, ч. 2 ст. 20 КПК України та ін. У розгорнутому вигляді розкрив 

зміст принципу компетентності корпоративний нормотворець: 

– зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від 

нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного 

законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів 

адвокатської діяльності, ораторського мистецтва; 

– адвокат зобов’язаний надавати правову допомогу клієнтам, здійснювати їх захист та 

представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм 

права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх 

обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його 

виконання, ретельну підготовку до виконання доручення; 

– адвокат не повинен надавати правову допомогу, здійснювати захист або 

представництво з питань, які не охоплюються сферою його спеціалізації, в разі, якщо 

така має місце, і явно не відповідають рівню його компетенції; 

– адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти 

достатньою інформацією про зміни в чинному законодавстві; 

– адвокат повинен забезпечувати обґрунтовано необхідний рівень компетентності своїх 

помічників, стажистів, технічного персоналу та інших осіб, що залучаються ним для 

виконання окремих робіт у зв’язку з виконанням доручення. 

– приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої 

можливості щодо його виконання і зобов’язаний відмовитись від прийняття доручення, 
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якщо є обґрунтовані підстави вважати, що стосовно доручення, норми цих Правил, в 

яких втілений принцип компетентності, не можуть бути дотримані адвокатом; 

– у випадку, коли для досягнення рівня компетентності, необхідного для належного 

виконання доручення, адвокату потрібна спеціальна підготовка, що виходить за межі 

звичайної підготовки до справи і вимагає значного часу через відсутність в адвоката 

спеціальних знань законодавства, що підлягає застосуванню в даному випадку, або 

досвіду ведення відповідної категорії справ, адвокат зобов’язаний до укладення угоди з 

клієнтом попередити його про необхідність такої підготовки (ст.ст. 11, 17 Правил 

адвокатської етики). 

Базовими передумовами забезпечення професійної компетентності адвоката є 

дотримання здобувачами цього звання низки позитивних й негативних вимог. 

До першої групи вітчизняний закон відносить наявність статусу фізичної особи, 

повної вищої юридичної освіти, володіння державною мовою, набуття стажу роботи в 

галузі права не менше двох років, складання кваліфікаційного іспиту, проходження 

піврічного стажування (крім випадків, встановлених Законом), складання присяги 

адвоката України та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

До другої групи належать обмеження, що встановлюють заборону бути 

адвокатом для особи, яка: а) займається діяльністю, що є несумісною з діяльністю 

адвоката (робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону 

України “Про засади запобігання і протидії корупції”; військова або альтернативна 

(невійськова) служба; нотаріальна діяльність; судово-експертна діяльність); б) має 

непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення 

тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який 

призначено покарання у виді позбавлення волі; в) визнана судом недієздатною чи 

обмежено дієздатною; г) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, – 

протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; д) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran31#n31
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran31#n31
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державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення 

присяги, вчинення корупційного правопорушення, – протягом трьох років з дня такого 

звільнення. 

Законодавством низки зарубіжних країн передбачаються й інші вимоги, 

наприклад, наявність громадянства держави (Грузія, Білорусь, Турція, Індія та ін.), 

належного здоров’я (Литва, Румунія, Мальта, Сирія). У Франції, Данії, Марокко й 

Тунісі не може бути адвокатом особа, яка раніше була визнана банкрутом. 

Досить поширеним є встановлення мінімального вікового цензу, який в різних 

державах становить 18 (Малайзія), 20 (Норвегія, Чилі, Тайланд), 21 (Індія, Пакистан, 

ОАЕ), 23 (Алжир, Іорданія), 24 (Естонія), 25 років (Фінляндія, Індонезія, Латвія). 

Обмеження віку має на меті формування адвокатського корпусу з числа осіб, які мають 

певний життєвий досвід. З огляду на термін навчання в університеті, строк 

проходження практики в галузі права та стажування, в Україні вік претендента на 

здобуття адвокатського звання мінімально складає 24-25 років, тому додаткова 

регламентація цього аспекту вбачається зайвою. 

Невіддільними від юридичних стандартів компетентності адвоката є морально-

етичні вимоги до його особи. Якщо адвокат є гарним професіоналом, але використовує 

свої знання на шкоду клієнту, то й очікувати користі від такої співпраці не можна. 

Інтереси довірителя будуть порушені в більшому обсязі. З цих міркувань у Молдові, 

Литві, Польші, Швеції, Ісландії від адвоката вимагається наявність бездоганної 

репутації (характеру). У Китаї та Єгипті в претендента на адвокатське звання повинен 

бути гарний характер (репутація) та поведінка.  

У Литві [814] й Молдові [727] особа не уважається такою, що має “бездоганну 

репутацію”, у випадку засудження за злочини незалежно від погашення судимості; 

звільнення за компрометуючими підставами з судових та правоохоронних органів; 

здійснення діяльності, що є несумісною із вимогами Кодексу етики адвоката. Окрім 

того, в Молдові до цієї категорії осіб відносяться ті, які порушили основні права й 
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свободи людини, що встановлено рішенням судової інстанції, а в Литві – особи, які 

зловживають психотропними, наркотичними, токсичними речовинами чи алкоголем. 

Серед цікавих критеріїв для визначення бездоганної ділової репутації, що 

використовуються в банківській сфері України [303], слід назвати відсутність історії 

примусового звільнення або дискваліфікації з посади або представництва за 

довіреністю у зв'язку з порушенням фідуціарних обов'язків; достатню фінансову 

платоспроможність – відсутність в Україні або в іншій країні будь-якої негативної 

ухвали або рішення суду щодо виплати боргу або іншого зобов'язання, що залишається 

чинним або не було виконано за встановлений проміжок часу. 

На сьогодні ніщо не заважає особі, яка вміло набрала боргів й бігає від 

кредиторів, стати адвокатом, тому перспективним є запровадження для нього вимоги 

бездоганної репутації. З огляду на значний обсяг суб’єктивного компоненту даної 

категорії та потенційну можливість її некоректного застосування цьому має передувати 

широка дискусія щодо критеріїв бездоганної репутації претендентів. 

В авторитарних суспільствах для адвокатів встановлюються додаткові приписи. 

Так, у 30-ті роки XX ст. А.Я. Вишинський вимагав від радянських захисників 

політичного чуття [72, с. 35], а в сучасному Туркменістані здобувачі адвокатського 

звання допускалися до іспиту лише після перевірки знання книги “Рухнама” 

Сапармурата Туркменбаші (Ніязова).  

У деяких державах світу для тих, хто отримав університетський диплом й бажає 

стати адвокатом, встановлений обов’язковий курс спеціалізованого післядипломного 

навчання (Великобританія, Канада, Австралія тощо). 

Екзамен як форма контролю доступу в професію отримав значне поширення 

протягом останнього сторіччя. До цього в багатьох країнах цей інститут був відсутній 

або діяла “привілегія диплому”, що дозволяла власнику документу про закінчення 

юридичного факультету університету вступати до професійної асоціації та 

практикувати як адвокат без іспитів.  
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На сьогодні “привілегія диплому” залишається в невеликій кількості юрисдикцій 

(Мексика, окремі штати США тощо). Контроль фахового рівня правника в такій 

ситуації фактично відбувається лише в університеті. Однак, як відомо, ВНЗ не завжди 

продукують якість. Наприклад, більш ніж у 1100 правових школах Мексики настільки 

легко стало отримати навчальний ступінь у галузі юриспруденції, що майже зникли 

випадки фальсифікації дипломів [810, с. 28].  

Зарубіжна практика організації іспиту серед претендентів на отримання 

адвокатського статусу показує, що поблажливе, поверхове, формальне прийняття 

іспиту фактично дорівнює його відсутності, що призводить до зниження фахового 

рівня адвокатури та її переповнення. Наслідком останнього явища є пролетаризація, 

маргіналізація й деморалізація адвокатури. Надлишок адвокатів викликає неповну 

зайнятість, зниження доходів й моральну небезпеку максимальної фінансової 

експлуатації клієнтів, у тому числі за рахунок не викликаних необхідністю судових 

процесів. За таких умов частина належно підготовлених адвокатів змушена залишити 

професію або займатися побічними видами діяльності, що негативно впливає на 

підтримання професійного рівня надання правової допомоги.  

Наприклад, у Мексиці відсутній адвокатський іспит. Міністерство освіти надає 

усім бажаючим, які мають дійсний диплом про закінчення юрфаку, ліцензію на 

адвокатську практику (cedula). Цей документ видається настільки автоматично й без 

жодної спроби перевірки реального стану готовності кандидата, що на рівні фольклору 

з’явилася історія про негласне розпорядження директора відповідного підрозділу 

Міносвіти своїм штатним працівникам видавати cedula навіть у тих випадках, коли 

стать претендента є неоднозначною [810, с. 34]. 

Переповнення адвокатури в цій країні супроводжувалося поширенням juritaxistas 

[810, с. 28] (адвокати-таксисти), жарти про яких стали буденним явищем серед 

мексиканців.  

Переповнення стану може бути викликано не тільки відсутністю чи формальним 

проведенням адвокатського іспиту, але й підвищеним демографічним навантаженням, 
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непропорційно великою кількістю випускників-правників, штучними обмеженнями 

територіальної сфери професійної діяльності тощо. Сукупність останніх чинників 

стали причинами надмірного переповнення адвокатури Галичини [67, с. 35] в період 

польської окупації в 20-30-ті роки минулого століття. Приблизно в той же час від 

наслідків цього явища потерпали адвокати Німеччини, асоціація яких відповіла на 

депресію вигнанням єврейських адвокатів, а також адвокатів молодшого й старшого 

віку, соціалістів та комуністів. 

В 50-ті роки XX ст. німецькі професійні асоціації адвокатів провели кампанію з 

інформування громадськості (роздача листівок тощо) в межах якої було перебільшено 

проблему переповнення й низьких доходів адвокатів, що призвело до 69-відсоткового 

зниження кількості бажаючих стати адвокатом.  

В 1983 році німецька Anwaltswerein інформувала громадян про “повінь anwalte” 

(Anwaltsschwemme), випускаючи брошюри, що попереджають випускників шкіл проти 

вивчення юриспруденції [643, с. 33-35].  

Повертаючись до організації доступу до адвокатської професії, слід звернути 

увагу на іншу крайність – надмірну суворість екзаменаційних та суміжних вимог. Її 

негативним наслідком є поширення явища, яке у вітчизняній історії отримало назву 

нелегальна [80, с.XIII], підпільна (безпатентна) [226, с. 4; 30; 330, с. 54; 32, с. 757] чи 

вулична [42, с. 353] адвокатура. У різних країнах світу представників цієї сфери 

сьогодні називають “бамбукові адвокати” [823, с. 289], “койоти” [810, с. 48] тощо. 

Часто не маючи вищої юридичної освіти й не підкоряючись етичним вимогам, 

“бамбукові адвокати” намагаються задовольнити потреби найбіднішого населення, 

проте якість такої допомоги є дуже низькою. Співпраця із ними супроводжується 

наданням клієнту нездійсненних обіцянок вирішити проблему за допомогою хабарів й 

постійними обманами, розчарування від яких кидає тінь на адвокатуру.  

В Україні кваліфікаційний іспит особи, яка виявила бажання стати адвокатом, 

проводиться кваліфікаційною палатою КДКА й полягає у виявленні теоретичних знань 
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(у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики) та рівня її практичних навичок 

та умінь у застосуванні закону. 

Згідно Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 

складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні, затвердженого РАУ від 17 грудня 2013 року № 270 (із змін.) кваліфікаційний 

іспит складається з двох частин: письмового та усного іспиту, які складаються окремо. 

Для кожного з цих етапів формуються та використовуються окремі екзаменаційні 

білети. 

Письмовий іспит полягає у вирішенні трьох завдань із різних галузей права 

шляхом написання процесуальних документів, а також у підготовці письмового 

висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової 

допомоги за фабулою наданої справи. У випадку успішного складення письмового 

іспиту особа допускається до усного іспиту, що включає надання відповідей на 15 

питань, зазначених в екзаменаційному білеті. 

Аналіз практики проведення іспитів [540] засвідчує її кардинальну відмінність у 

різних КДКА, відсутність єдності. В одних регіонах іспит стабільно складає лише 

половина претендентів, в інших – усі поголівно (100%). Очевидно, що суб’єктивна 

складова залишається вагомим чинником успішності складання екзамену.  

Колишніми очільниками КДКА визнається, що процес складання іспитів певною 

мірою девальвовано [514]. Непоодинокими є посилання на корупцію під час іспитів 

[523; 85, с. 4; 505] до адвокатури. 

На цьому тлі пропозиції окремих вітчизняних адвокатів [493; 100] щодо 

запровадження анонімного тестування теоретичних знань кандидатів – подібно до 

суддівських тестів – заслуговують на підтримку.  

Аналогія із суддями, як убачається, не випадкова. У законодавстві багатьох 

європейських країн (Естонія, Німеччина, Грузія, Чехія тощо) однією з вимог для 

набуття статусу адвоката передбачено отримання кваліфікації, що є необхідною для 
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заняття посади судді. У Німеччині за результатами другого державного іспиту 

претенденти можуть працювати в суді, адвокатурі, прокуратурі чи на інших посадах 

державної служби. У Грузії суддівський іспит розглядається як еквівалентний 

адвокатському, а в Чехії до останнього прирівнюється також юстиційний, 

прокурорський та нотаріальний екзамени. 

Іншим аспектом формування кадрового складу адвокатури є те, що нерідко до її 

лав вступають особи, які мають за плечима значний досвід професійної юридичної 

діяльності. Суддя чи слідчий із десятирічним стажем може володіти навіть вищим 

загальноюридичним рівнем підготовки, ніж адвокати-члени екзаменаційної комісії або 

керівники стажування. Тож хто в кого досвід перейматиме, напевно, запитуватимуть 

представники цієї категорії здобувачів адвокатського звання. Очевидно, що їх 

потенціал є непорівнянним із знаннями осіб, які мають два роки практики й пройшли 

піврічне стажування в адвоката або рік відпрацювали у нього помічником. Тому для 

них, з нашої точки зору, має бути встановлений спрощений порядок доступу в 

професію.  

Аналіз досвіду інших країн показує, що за кордоном (Франція, Польша, Литва, 

Румунія, Пакистан, Молдова та ін.) існує практика звільнення від адвокатського 

екзамену та/або стажування юристів, які вочевидь мають достатній рівень 

загальноюридичної підготовки. Як правило, такі пільги мають особи, які є докторами 

юридичних наук або працювали суддею, прокурором, нотаріусом тощо не менше 5-ти 

років, при цьому в Литві [814] такий строк становить 7 років, у Румунії [803] та 

Молдові [727] – 10 років.  

Вказані особи безумовно мають необхідний рівень загальноюридичної 

підготовки, проте не володіють достатньою мірою спеціальними адвокатськими 

навичками, недостатньою мірою усвідомлюють засади адвокатської етики. Якщо 

людина півжиття працювала прокурором, у неї сформувалися певні стереотипи 

мислення й поведінки, які важко відразу змінити. Допомогти в цьому їй може 

спеціалізоване навчання й зменшений строк стажування. З огляду на викладене, 
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пропонується звільнити від проходження кваліфікаційного іспиту осіб, які є докторами 

юридичних наук або працювали суддею, прокурором, слідчим, юрисконсультом не 

менше 7-ми років, встановивши для них 3-місячний строк стажування й обов’язок 

пройти курс спеціалізованої адвокатської підготовки в установі, акредитованій НААУ. 

На відміну від порядку, що існував за законом про адвокатуру 1992 року, коли 

один орган (КДКА) приймав іспит і видавав адвокатське свідоцтво, за Законом 2012 

року ці повноваження розподілено між двома органами адвокатського самоврядування. 

КДКА видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, на підставі якого після 

успішного проходження стажування рада адвокатів регіону видає свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. Відповідальність за якість добору майбутніх 

адвокатів, отже, розподілено між декількома структурами, кожна з яких певним чином 

контролює, стримує іншу.  

Відродження інституту стажування в Україні стало логічним кроком на шляху 

зміцнення спеціальної підготовки здобувачів адвокатського статусу. Згідно Положення 

про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 114, стажуванням є діяльність із 

формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих 

у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про складення 

кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську 

діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Стажування здійснюється протягом шести місяців і обчислюються шляхом сумарного 

обліку робочого часу стажиста на виконання програми та плану стажування, який має 

становити не менше 550 годин. 

Порівнюючи статус стажиста і помічника адвоката, слід вказати, що спільними 

для обох посад є обов’язковість повної вищої юридичної освіти та необхідність 

дотримання заборони займатися діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. На 

відміну від стажиста адвоката, який повинен мати стаж роботи в галузі права не менше 
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двох років і скласти кваліфікаційний іспит з метою допуску до стажування та 

отримання після його успішного проходження Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, для помічника адвоката закон подібних вимог не 

встановлює. 

Аналіз української моделі стажування показує, що в ній поєднано систему 

особистого й станового патронату, що вбачається раціональним. Із власного 

історичного досвіду відомо, що інститут особистого патронату супроводжує проблема 

фіктивних стажерів [558, с. 1; 47, с. 68, 73; 42, с. 347], коли особи формально приписані 

до керівника стажування, проте реальної підготовчої роботи із ними не проводиться. 

Вказане явище дотепер існує в адвокатурі. 

Іншими труднощами особистого патронату, що спостерігаються в більшості 

країн світу, є складність віднайти адвоката, який погодиться стажувати молодого 

правника. Кількість претендентів в основному перевищує число адвокатів, які готові 

поділитися досвідом. Частина адвокатів не бажає вирощувати собі конкурентів, 

погоджуючись зробити винятки лише для родичів чи знайомих. Навіть в Англії 

система стажування баристерів донедавна характеризувалася як “скандальна”, 

демонструючи всі найгірші аспекти обмеження доступу до джентльменського клубу 

виключенням “чорношкірих, азіатів та недостатнім представництвом жінок” [641, с. 

48]. 

Повноваження ради адвокатів регіону щодо забезпечення здійснення станового 

патронату передбачені п.п. 2.2, 3.1, 5.9, 7.7, 9.1, 10.1-10.2, 11.3, 11.6 Положення про 

організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України від 25 вересня 2015 року № 114. Дослідження практики показує, що органи 

самоврядування користуються наданими їм можливостями, випадки незатвердження 

поточних (проміжних) звітів стажистів [59] й ухвалення рішень про продовження 

стажування [473; 476; 462; 58] не є поодинокими, отже робота проводиться не 

формально.  
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Предметом постійних дискусій є питання щодо строку стажування. У різних 

державах світу він становить півроку (Україна), один (Кіпр), півтора (Греція, 

Молдова), два (Румунія), три роки (Нідерланди, Данія, Польша, Естонія).  

В Україні піврічному терміну стажування передує 2-річна практика роботи в 

галузі права, тому загальний термін опанування претендентом практичних аспектів 

права вбачається достатнім. У межах загального строку можливо зміщення акцентів у 

бік спеціальної адвокатської підготовки. 

В цьому контексті не можна погодитися із приписами, що містяться в ст. 6 

законопроекту № 1794 від 19.01.2015 р. [450] , де зафіксовано, що адвокатом може 

бути фізична особа, яка має стаж роботи в галузі права не менше п’яти років, з яких 

три роки на посаді помічника адвоката. З урахуванням збільшеного до 2-х років 

терміну стажування (ст. 10) виходить, що після 5(6)-ти річного навчання в університеті 

й отримання диплому магістра претендент на здобуття адвокатського звання повинен 

ще мінімум 7 років (загалом близько 13 років) йти до омріяного статусу. Така суворість 

навряд чи є виправданою, оскільки може спричинити закриття доступу до професії 

частині здібних кандидатів.  

Реалізація цих пропозицій означатиме повернення до негативної практики, що 

існувала в Галичині під час перебування під австрійською владою, коли строк 

стажування складав 7 років. Пізніше, в період польського панування задля зменшення 

кількості адвокатів Львівська Адвокатська рада виступила за збільшення строку 

аплікантури до 10 років [67, с. 39] (!). Перспектива пів-життя чекати можливості 

розпочати самостійну адвокатську практику змушувала чимало добре підготовлених 

аплікантів залишати юриспруденцію. 

Наступне гостре питання – розмір внеску за проходження стажування. Спочатку 

в Положенні про організацію та порядок проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженому 

рішенням РАУ № 81 від 16 лютого 2013 року зі змінами, затвердженими Рішенням 

РАУ № 124 від 01 червня 2013 року [367], було передбачено, що цей розмір становить 
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20 мінімальних заробітних плат. Вказана кількісна пропорція викликала досить 

бурхливу реакцію юридичної спільноти, під тиском якої РАУ була змушена скасувати 

відповідний припис, дозволивши радам адвокатів регіону на власний розсуд 

врегульовувати цей аспект. 

Попри привабливість безоплатного стажування, зрозуміло, що адвокат витрачає 

свої зусилля, час й нерви на підготовку стажера, тому вправі розраховувати на 

матеріальну компенсацію за проведену виховну роботу. Очевидно й те, що мова 

повинна йти про розумну винагороду. 

В процесі дискусії щодо її розміру Голова АПУ Д. Бугай небезпідставно звертає 

увагу, що сума в розмірі 20 мінімальних зарплат може виявитися непідйомною для 

молодих колег й значно ускладнити доступ до професії [234]. Опонуючи такій позиції, 

керівники органів самоврядування часто посилаються на можливість набути стаж як 

помічник адвоката, а також акцентують увагу на тому, що гроші платять не адвокати, а 

треті особи (стажери), які можуть й не отримати адвокатський статус. Між тим, в 

умовах економічної кризи й різкого зниження кількості клієнтів адвокати неохоче 

офіційно працевлаштовують до себе нових помічників. Якщо ж керуватися логікою 

другого аргументу, то стажера можна “обдерти до нитки”, але наприкінці стажування 

сказати: ласкаво просимо, друже, до адвокатської родини. Щоправда, за таких умов у 

новоприбулого адвоката може залишитися не розвинутим почуття професійного 

братерства. 

Аналіз практики [467; 466; 474; 139] засвідчує, що стажисти досить часто 

звертаються з клопотанням про розстрочку сплати внеску за проходження стажування, 

а деякі [476; 477; 478] з них навіть змушені відмовитися від стажування через 

відсутність коштів. 

В регіонах склалося розмаїття підходів щодо оплати стажування. Так, внесок за 

проходження стажування в Рівненській [379] області становить 5 мінімальних зарплат, 

у Львівській [503] та Чернігівській [471] областях – 10, Хмельницькій [161] – 12, 

Київській [380]– 15 мінімальних зарплат. Згідно змін до профільного закону, що були 
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внесені наприкінці 2016 року, розмір внеску за проходження стажування не може 

перевищувати трьох мінімальних заробітних плат. 

Аналіз фінансової звітності рад адвокатів регіонів за 2015 рік [584; 586; 588; 589; 

592] показав, що в кожній п’ятій області грошові надходження за стажування 

перевищили суму від щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування, тобто стали основним джерелом доходів. Отже, 

основний обсяг бюджету почали формувати не адвокати, а стажери, які “утримують” 

адвокатський будинок. Так, у Сумській області надходження від стажерів становили 60 

% бюджету доходів, Черкаській області – 53 %, Кіровоградській – 53 %, Волинській – 

52 %, Івано-Франківській – 52 %. При цьому гонорари керівникам стажування за 

роботу із стажерами перераховувалися далеко не в усіх областях. Часто значна частина 

коштів витрачалася на загальні потреби РАР.  

На нашу думку, така структура фінансових надходжень характеризує не зовсім 

правильні фіскальні пріоритети РАР. Розмір внеску за проходження стажування може 

бути важелем обмеження доступу до професії та/або швидкого наповнення бюджету 

[168, с. 282], тому з метою зменшення впливу дискреційної складової оптимальним 

вбачається застосування досвіду польського законодавця [858, с. 24], який передбачив, 

що розмір оплати за стажування не може бути вищим від розміру шестикратної 

мінімальної зарплати. 

Важливо при цьому відійти від несправедливої практики окремих РАР, де вся 

сума внеску витрачалася радою адвокатів, а керівник стажування, який безпосередньо 

передавав досвід стажеру, майже нічого не отримував. Для цього в законі слід 

закріпити припис, згідно якого 90 % суми внеску, що поступила за проходження 

стажування на рахунок органу адвокатського самоврядування, останній перераховує 

адвокату-керівнику стажування.  

Важливою складовою забезпечення професійної компетентності є підвищення 

кваліфікації. Модернізація технологічної та правової сфери сьогодні відбувається 

настільки швидкими темпами, що ефективно користуватися “багажом” отриманих в 
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університеті знань можна лише декілька років після його завершення. Швидке 

устарівання раніше накопичених обсягів інформації підкреслює безпорадність ідеї 

“завершеної, кінцевої освіти” перед викликами часу. На зміну їй приходить концепція 

безперервного навчання протягом усього життя, що дозволяє адаптуватися людині до 

мінливих умов зовнішнього середовища.  

В західних суспільствах концепція безперервної освіти як “навчання протягом 

життя” (lifelong learning) й “навчання шириною в життя” (lifewide learning) набуває 

універсального значення. 

У Висновку Ради ЄС від 12.05.2009 р. стратегічною метою № 1, що підлягає 

виконанню до 2020 року, визначено перетворення “ lifelong learning” на реальність 

[722, с. 3]. Нова освітня парадигма узгоджується із ідеями “продовжуваної освіти” 

(continuing education [701]) та “продовжуваної підготовки” (сontinuing training [703]), 

що тривалий час просуваються на рівні CCBE. 

Вказані настанови є особливо актуальними для України, де протягом останніх 

років змінилися світоглядні підходи до вирішення політико-правових питань, 

відбулося значне оновлення законодавства. Російська військова агресія змусила 

декілька мільйонів українців, серед яких чимало адвокатів, стати вимушеними 

переселенцями. Для багатьох з них інститут безперервної освіти (поглиблення 

спеціалізації, перепідготовка тощо) вийшов на перший план як інструмент 

забезпечення конкурентноздатності в нових умовах й подолання кризових ситуацій. 

З огляду на викладене, використання в Законі терміну “підвищення кваліфікації” 

не повинно призводити до обмежувального тлумачення цього процесу як періодичного 

виконання формальних вимог компетентності, відповідність яким має розглядатися 

лише як один із елементів більш широкої програми безперервної освіти. 

В більшості європейських країн сontinuing training виступає не добровільною, а 

обов’язковою вимогою до адвокатів. Така практика є цілком слушною, оскільки 

специфіка адвокатської діяльності пов’язана з вирішенням складних, комплексних 

проблем в умовах обмеженої інформації, суперечливих вимог та непередбачуваних 
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обставин. Щоб вижити в правових “джунглях” й ефективно захистити права 

знедолених, адвокат мусить підтримувати власну професійну “боєздатність” шляхом 

постійного фахового зростання й самовдосконалення.  

З цією метою при регіональних органах адвокатського самоврядування 

функціонують школи адвокатської майстерності (Харківська, Вінницька, Одеська, 

Херсонська обл.), центр стажування та підвищення кваліфікації (м. Київ), 

використовуються різноманітні форми і заходи підвищення кваліфікації. В Академії 

адвокатури України створено спеціалізовані кафедри, діє Інститут підвищення 

кваліфікації. До структури останнього входить Вища школа адвокатури, в складі якої 

функціонують Школа адвокатської підготовки, Школа адвоката-захисника, Школа 

міжнародного захисту прав людини, Школа молодого адвоката. 

Пунктом 10 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого 

рішенням РАУ від 16 лютого 2013 року № 85 (зі змін. та доп., затвердженими 

рішенням РАУ від 26 лютого 2016 р. № 67) передбачено досить широкий перелік видів 

підвищення кваліфікації адвокатів. З огляду на масштаби країни та значну кількість 

адвокатів, потребує врахування японський досвід дистанційного навчання. Тільки для 

членів JFBA на сайті організації накопичено більше 200 відеолекцій з актуальних 

проблем правозастосування, з якими адвокати можуть ознайомитися через навчальний 

модуль веб-порталу [789, с. 30].  

Як свідчать результати всеукраїнського опитування адвокатів, 96 % респондентів 

погоджуються, що адвокати повинні проходити спільні навчання із суддями, 95 % – із 

прокурорами, за умови, що тематика цих програм буде можливою до застосування в 

цьому форматі навчання. Важливими темами для навчання суддів та прокурорів, на 

думку адвокатів, мають бути питання змагальності сторін та забезпечення рівності між 

стороною обвинувачення та захисту [398, с. 15-16]. Очевидно, що такі заняття 

сприятимуть виробленню спільного бачення змісту юридичних стандартів й вирішення 

колізійних питань, а отже формуванню єдиної правозастосовної практики. 
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Дослідження практики підвищення кваліфікації адвокатів показує, що в окремих 

регіонах цьому питанню приділяється недостатньо уваги. Аналіз фінансової звітності 

за 2015 рік [582; 584; 586; 589; 591; 592; 593] засвідчив, що в Черкаській області радою 

адвокатів регіону було витрачено на ці цілі 2560 грн., у Волинській області – 3591 грн., 

Івано-Франківській – 4200 грн., Чернігівській – 4545 грн., Сумській – 5502 грн. Про яке 

професійне зростання адвокатів області може йти мова, коли на це виділено 2560 грн.?  

Натомість в інших регіонах спостерігається більш конструктивний підхід. В 

Одеській області на підвищення кваліфікації витрачено – 56 745 грн., 

Дніпропетровській області – 86 922 грн., Київській області – 206 321 грн., місті Києві – 

1 120 048 грн. І справа тут не стільки в різних фінансових можливостях регіонів, 

скільки в усвідомленні важливості підтримання високого фахового рівня представників 

адвокатської корпорації.  
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3.3 Принцип конфіденційності 

 

Конфіденційність є необхідною умовою встановлення довіри, забезпечення 

відвертості й щирості клієнта у відносинах із адвокатом. За відсутності цих важливих 

комунікаційних елементів довіритель схильний розповісти лише півправди або 

переважно обмежитися мовчанням. Необхідність отримання повної та достовірної 

інформації від клієнта пов’язана із тим, що ефективне вирішення адвокатом питань 

права напряму залежить від належного повідомлення довірителем питань факту. Якщо 

останній свідомо або через легковажність утаїв від оборонця своїх прав ті чи інші 

фактичні дані, реальну вагомість яких знає лише адвокат, то й очікувати якісної 

правової допомоги навряд чи можна. Адже в основу юридичної консультації буде 

покладено фрагментарну інформацію, фактичну помилку чи інші ненадійні джерела.  

Конфіденційність є “вічним питанням” адвокатури, для характеристики якого в 

різних державах також використовуються категорії адвокатської (професійної) 

таємниці та професійної юридичної привілегії (“legal professional privelege”, “attorney-

client privilege”).  

CCBE звертає увагу про перебування конфіденційності під загрозою, оскільки 

електронна пошта, телефонні дзвінки та хмарні сховища контролюються 

спецслужбами [694, с. 4]. Вітчизняна практика [160, с. 13-18] засвідчує більш брутальні 

порушення таємниці взаємин адвоката й клієнта, у зв’язку з чим слід погодитися із С.Р. 

Мартіном стосовно того, що вказана проблематика завжди буде спірною [830, с. 1349], 

тому її аналіз розпочнемо із з’ясування стандартів, що отримали визнання в більшості 

країн світу. 

В Основних принципах щодо ролі адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН 

щодо запобігання злочинів та поводження із правопорушниками в серпні 1990 р., 

підкреслюється, що усім заарештованим, затриманим чи поміщеним до в’язниці 

особам надаються належні можливості, час і умови для відвідування адвокатом, 

відносин і консультацій з ним без затримки, втручання чи цензури й з дотриманням 
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повної конфіденційності. Такі консультації можуть проводитися в присутності 

посадових осіб з підтримання правопорядку, але без можливості бути почутим ними. 

Уряди визнають і забезпечують конфіденційний характер будь-яких відносин і 

консультацій між адвокатами та їх клієнтами в межах цих професійних відносин [665, 

с. 87-88]. 

У Зводі принципів захисту усіх осіб, які піддаються в будь-якій формі 

затриманню чи ув’язненню, схваленому резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 9 

грудня 1988 року, зафіксовано, що право затриманої чи ув’язненої особи на 

відвідування адвокатом, консультації та зв’язок із ним, без зволікання чи цензури й в 

умовах повної конфіденційності, не може бути тимчасово скасовано чи обмежено, 

окрім виняткових обставин, що визначаються законом чи встановленими згідно закону 

правилами, коли, на думку судового чи іншого органу, це необхідно для підтримання 

безпеки й порядку [675, с. 36].  

У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН “Принципах і керівних 

настановах щодо доступу до правової допомоги в системі кримінального правосуддя” 

від 20 грудня 2012 року, наголошується на необхідності забезпечення заарештованому 

зустрічі з адвокатом чи юрисконсультом відразу після їх арешту в умовах повної 

конфіденційності й гарантування конфіденційності таких контактів у майбутньому 

[925, с. 14]. 

У Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам - членам про свободу 

здійснення професії адвоката, прийнятій Комітетом міністрів Ради Європи 25 жовтня 

2000 р., зазначається про те, що адвокати повинні мати можливість проводити 

консультації в умовах конфіденційності й представляти своїх клієнтів згідно 

встановлених професійних стандартів. Адвокати повинні зберігати професійну 

таємницю згідно національних законів, правил і професійних стандартів. Будь-яке 

розголошення такої таємниці без згоди клієнта повинно каратися відповідними 

санкціями [866, с. 6-8]. 
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У Загальних принципах правової професії, прийнятих Міжнародною асоціацією 

юристів 20 вересня 2006 року, зазначається про принцип 

“конфіденційності/професійної таємниці”. Правник завжди повинен зберігати 

конфіденційність і йому повинна бути надана можливість захищати її щодо поточних 

справ чи колишніх клієнтів, якщо інше не вимагається чи не дозволено законом, або, 

якщо це дозволено, рішенням клієнта [768, с. 2]. 

Серед принципів, передбачених Хартією основоположних принципів 

європейської правової професії, прийнятою Радою адвокатур та правових товариств 

Європи (CCBE) 24 листопада 2006 р., зазначається право і обов’язок адвоката 

дотримуватися конфіденційності щодо справ клієнтів та поважати професійну 

таємницю [709, с. 5].  

У Кодексі поведінки європейських адвокатів, прийнятому Радою адвокатур та 

правових товариств Європи (CCBE) в жовтні 1988 р., вказується, що без упевненості в 

конфіденційності не може бути довіри. Таким чином, конфіденційність є першорядним 

і фундаментальним правом та обов’язком адвоката. Обов’язок адвоката дотримуватися 

конфіденційності рівною мірою служить як інтересу відправлення правосуддя, так й 

інтересу клієнта. На обов'язок додержання конфіденційності не поширюється дія 

строку давності. Адвокат зобов'язаний вимагати додержання тих самих обов’язків 

конфіденційності від помічників чи будь-яких інших осіб, які беруть участь у наданні 

послуг клієнту [714 с. 15]. 

Аналіз положень наведених документів показує, що підвалинами механізму 

нерозголошення відомостей, отриманих адвокатом в процесі професійної діяльності, є 

інститути конфіденційності та адвокатської таємниці. Вказані явища визначаються 

через такі категорії, як “право”, “обов’язок”, “принцип”, “привілегія” тощо.  

Чіткої межі між конфіденційністю та адвокатською таємницею в текстах 

міжнародно–правових актів не проводиться й нерідко ці поняття розглядаються як 

однопорядкові, взаємозамінні. У Загальних принципах правової професії, прийнятих 

Міжнародною асоціацією юристів 20 вересня 2006 року, відповідний принцип має 
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двоелементну назву “конфіденційність/професійна таємниця”. Схожий підхід [709, с. 

5] сформовано й в інших міжнародних актах.  

У коментарі до Хартії основоположних принципів європейської правової 

професії CCBE підкреслює, що принцип b) Хартії охоплює три взаємопов’язані 

поняття – професійну юридичну привілегію, конфіденційність та професійну таємницю 

[636, с. 9]. У теорії питання нерозголошення відомостей, що отримані адвокатом від 

клієнта в процесі професійної діяльності, досліджуються через призму принципу 

конфіденційності [757, с. 1; 88, с. 49], принципу адвокатської таємниці [282, с. 66; 515, 

с. 126] або відразу двох принципів [717, с. 21], що наведені.  

Сформоване на рівні міжнародних стандартів багатовимірне трактування 

довірчої природи взаємин адвоката й клієнта отримало розвиток у національному 

законодавстві (ст.ст. 4, 11, 21-23, 28, 32, 40 Закону, ст.ст. 46-47, 54, 65, 224, 258 КПК 

України, ст. 51 ЦПК України та ін.) й приписах органів адвокатського самоврядування.  

Окрім профільної нормативної бази, збереження відомостей про довірителя 

здійснюється із врахуванням інформаційного законодавства. Згідно Закону України 

“Про інформацію” за порядком доступу інформація поділяється на відкриту 

інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Остання утворюється 

конфіденційною, таємною та службовою інформацією. Своєю чергою, конфіденційною 

є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень.  

В Законах України “Про інформацію” й “Про захист персональних даних” 

словосполучення “інформація про фізичну особу” і “персональні дані” розглядаються 

як синонімічні та трактуються як відомості чи сукупність відомостей про фізичну 

особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [417; 415]. 

Статтею 11 Закону України “Про інформацію” до конфіденційної інформації про 

фізичну особу віднесено, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, 

релігійні переконання, стан здоров'я, а також адресу, дату і місце народження. Окрім 

наведених даних, у Рішенні Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року 
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(справа К.Г.Устименка) до переліку конфіденційної інформації включено майновий 

стан та інші персональні дані [496, с. 34]. 

Згідно ч. 3 ст. 10 Закону України “Про захист персональних даних” використання 

персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними 

даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових 

або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення в будь-

який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі в зв'язку з 

виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, 

передбачених законом.  

Зазначаючи про існування принципу конфіденційності (ст.ст. 4, 11 Закону, ст.ст. 

10, 22 Правил адвокатської етики), вітчизняний законодавець й корпоративний 

нормотворець, тим не менше, частіше оперують поняттям адвокатської таємниці. 

Такий підхід є не випадковим. Системний аналіз Закону, а також суміжних 

нормативно-правових актів дозволяє дійти висновку, що адвокатська таємниця не 

тільки виступає фундаментом, але й утворює основний обсяг змісту конфіденційності 

як принципу адвокатури.  

Між тим, одні й ті ж відомості можуть належати до різних видів інформації з 

обмеженим доступом. З огляду на це принцип конфіденційності за своїми межами 

повинен розглядатися як ширша категорія, ніж інститут адвокатської таємниці. Вони 

співвідносяться між собою як загальне й окреме, що можна побачити на прикладі ст.ст. 

4, 11, 21 Закону. Останньою нормою встановлено заборону адвокату без згоди клієнта 

розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю. У цій же статті на 

адвоката покладено обов’язок забезпечити захист персональних даних про фізичну 

особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональних 

даних. 

Аналогічні приписи закріплені в ч. 2 ст. 22 Закону, яка уточнює, що у випадку 

втрати відповідними матеріалами статусу адвокатської таємниці (за письмовою заявою 

клієнта) інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про 
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них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту 

персональних даних. Таким чином, окрім збереження адвокатської таємниці, адвокат 

повинен здійснити захист інших відомостей, що можуть не охоплюватися поняттям 

адвокатської таємниці (персональні дані, інформація про фізичну особу тощо), тобто 

забезпечити конфіденційність у взаєминах із широким колом осіб, лише частина з яких 

виступає його клієнтами. 

В галузі кримінального провадження відмінність між конфіденційністю та 

адвокатською таємницею проглядається більш рельєфно. Адвокат може бути 

допитаний як свідок з приводу наявної в нього конфіденційної інформації. Натомість 

для допиту його як свідка стосовно відомостей, які становлять адвокатську таємницю, 

встановлено заборону (ч. 2 ст. 65 КПК України), що має вузький перелік виключень.  

Конфіденційність як принцип адвокатури становить сукупність правоположень, 

що визначають механізм дотримання адвокатської таємниці, захисту персональних 

даних особи та інших видів інформації з обмеженим доступом у процесі здійснення 

адвокатської діяльності, а також кваліфікаційного, дисциплінарного та інших видів 

проваджень у системі органів адвокатського самоврядування. 

На відміну від багатьох інших принципів адвокатури, принцип конфіденційності 

поширюється на ширше коло суб’єктів, охоплюючи не тільки адвокатів, але й 

помічників адвоката, стажистів адвоката, осіб, які перебувають у трудових відносинах 

з адвокатом, а також осіб, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

У ч. 1 ст. 22 Закону міститься досить широке визначення адвокатської таємниці 

як будь-якої інформації, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту 

адвоката, особі, яка перебуває в трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також 

питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання 

правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, 

адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень 

адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, 



 188 

та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської 

діяльності. 

З огляду на приписи ч. 3 ст. 65, ч. 8 ст. 224 КПК України, ст. 397 КК України 

можна дійти висновку, що адвокатська таємниця є різновидом професійних таємниць, 

до переліку яких входять таємниця сповіді, лікарська таємниця, таємниця нарадчої 

кімнати тощо. 

Основними змістовними аспектами адвокатської таємниці є: 

таємниця усних, письмових та електронних комунікацій адвоката й клієнта та 

матеріальних об’єктів їх відображення: а) забезпечення права на конфіденційне 

побачення адвоката й клієнта, яке у встановлених законом випадках може відбуватися 

під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що 

виключають можливість прослуховування чи підслуховування (ч. 5 ст. 46 КПК 

України); б) заборона втручання в приватне спілкування захисника та клієнта в частині 

здійснення щодо них аудіо-, відеоконтролю особи, арешту, огляду і виїмки 

кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж або 

електронних інформаційних систем (ст. 258 КПК України); в) заборона проведення 

огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із 

здійсненням адвокатської діяльності (п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону); г) заборона допиту 

адвоката як свідка про відомості, які становлять адвокатську таємницю, за 

виключенням випадків, передбачених законом (п. 2 ч. 1 ст. 23 Закону, ст. 65, ч. 8 ст. 

224 КПК України, ст. 51 ЦПК України); 

таємниця будь-якої інформації, що одержана адвокатом у справі клієнта не від нього 

безпосередньо (від третіх осіб, самостійно); 

посилений імунітет місця (адвокатський офіс, автомобіль тощо) професійної 

практики (ч. 2 ст. 23 Закону); 

встановлення кримінальної відповідальності для не-адвокатів (ст. 397 КК України) 

та адвокатів, які винні в порушенні адвокатської таємниці. Законодавством багатьох 

держав Європи (ст. 145 КК Болгарії, ст. 272 КК Нідерландів, ст. 226-13 КК Франції, ст. 
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168 КК Литви, ст. 128-1 КК Естонії) встановлено кримінальну відповідальність за 

розголошення адвокатом конфіденційної інформації про клієнта. В Україні спеціальна 

норма відсутня, що не виключає притягнення винного адвоката до відповідальності за 

ст. 182 КК України (порушення недоторканності приватного життя). З огляду на те, що 

суб’єкт останнього злочину є загальним, доцільно передбачити окремий кримінально-

правовий припис за порушення адвокатом професійної таємниці, оскільки такі дії 

вчиняються під час виконання публічних обов’язків й становлять підвищену суспільну 

небезпеку.  

Хоча більшість науковців не піддає сумніву необхідність збереження 

адвокатської таємниці, частина авторів (І. Бентам, Д.Р. Фісчел, В. Санчов, П.С. Елькінд 

та інші) відзначає шкідливість цього інституту. В основі позиції радянських правників 

було переконання, що адвокатура покликана обстоювати лише законні інтереси 

громадян, а отже вона не може приховувати й мовчазно захищати їх незаконні інтереси 

[624, с. 19].  

І. Бентам аргументував необхідність скасування юридичної професійної 

привілегії тим, що вона приховує правду від суду й дозволяє вислизнути особам, які 

допустили незаконну поведінку [830, с. 1324]. Сучасний дослідник Д.Р. Фісчел 

наполягає, що вказана привілегія фактично шкодить невинному, оскільки робить більш 

важким для невинного авторитетно стверджувати, що йому немає чого приховувати 

[756, с. 23]. Якщо окремі радянські вчені абсолютизували роль державних інтересів й 

визначали активну роль адвоката в повідомленні інформації про клієнта 

уповноваженим органам, то ряд сучасних дослідників намагається поставити на один 

щабель нерівноцінні блага.  

Відсутність впевненості в нерозголошенні особистої інформації може призвести 

до того, що клієнт нічого не повідомить своєму адвокату, оскільки буде очікувати, що 

той перетвориться на свідка обвинувачення в його справі, додаткового прокурора. 

Переваги дотримання адвокатської таємниці в більшості випадків перевищують 

існуючі недоліки. У тих же ситуаціях, коли очевидною є диспропорція захисту 
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відмінних ціннісних орієнтирів, законодавство встановлює виключення з принципу 

конфіденційності. 

З огляду на викладене, в теорії та законодавчій практиці зарубіжних держав 

сформовано два основні підходи щодо ступеня захисту адвокатської таємниці 

(конфіденційності, юридичної професійної привілегії або інших іноземних 

еквівалентів).  

Прибічники повного (абсолютного) захисту адвокатської таємниці широко 

трактують предмет і межі таємниці, наполягаючи на неприпустимості її розголошення 

за будь-яких обставин, за винятком, хіба що подання інформації до уповноваженого 

органу з метою запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. 

Близький до абсолютного рівень гарантування адвокатської таємниці 

забезпечується в Австрії, Іспанії, Литві, Ісландії та інших. 

Прихильники обмеженого (відносного) захисту адвокатської таємниці уважають 

за можливе розкриття інформації, що становить її зміст, на підставі ширшого переліку 

підстав.  

Вже Молло усвідомлював важкість збереження цілковитої недоторканності 

адвокатської таємниці, допускаючи її обмеження в інтересах суспільного блага, під 

яким розумів попередження більшого лиха чи шкоди, що може бути спричинена 

ближньому у випадку не оприлюднення таємниці [306, с. 69]. А.Л. Ципкін вказував на 

недоцільність поширення адвокатської таємниці на відомості, які стосуються вчинення 

клієнтом найтяжчих злочинів проти Батьківщини [613, с. 21]. Власне бачення та 

пропозиції з цього приводу висловлювалися й іншими правниками [359, с.125-127 ; 89, 

с. 6-7; 18, с. 75; 830, с. 1338; 860; 717, с. 21-23] України та зарубіжжя. 

Тенденція до обмеження професійної таємниці отримала чітке вираження в 

останні десятиріччя як реакція на глобальний рух до інтеграції зусиль з метою протидії 

загрозам у вигляді легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму [742] та іншим масштабним викликам. 
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Не оминули ці процеси й Україну, законодавець якої поклав в основу правової 

регламентації концепцію обмеженого захисту адвокатської таємниці. Такий підхід 

заслуговує на підтримку. Аналіз вітчизняного масиву нормативних актів дозволяє 

виділити три підстави для звільнення адвоката від обов’язку збереження адвокатської 

таємниці, зокрема: 1) необхідність подання інформації уповноваженому органу з 

метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення (ч. 6 ст. 22 Закону); 2) письмова заява клієнта (ч. 2 ст. 22 Закону, ч. 3 ст. 65 

КПК України); 3) пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською 

діяльністю (ч. 4 ст. 22 Закону). 

Окреслені підстави відповідають світовій практиці, дослідження якої свідчить 

про те, що додаткової уваги українського законодавця потребують інші потенційно 

уразливі ділянки взаємовідносин адвоката й клієнта. Так, виключення з професійної 

юридичної привілегії встановлені в частині повідомлення інформації з метою протидії 

відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (Австрія, Фінляндія, Греція, Литва 

та ін.), фінансуванню тероризму (Польша, Естонія, Португалія, Латвія, Болгарія); у 

випадку наявності дозволу клієнта (Японія, Фінляндія, Естонія, Саудівська Аравія та 

ін.), дозволу асоціації адвокатів (Македонія, Греція, Португалія), а також з метою 

“самооборони” адвоката (Франція, Швеція, Бельгія, США). 

В Німеччині адвокатська таємниця не стосується фактів, які є загальновідомими 

або за своїм значенням не потребують їх збереження в таємниці [686, с. 21]. В Англії та 

Уельсі виключення з професійної юридичної привілегії робиться, зокрема, для 

випадків, коли комунікації адвоката й клієнта здійснюються з метою вчинення 

шахрайства чи іншого злочину. У США на підставі п. 1.6 Модельних правил 

професійної поведінки ААЮ [639, с. 23] законодавством штатів встановлено право 

адвоката розкрити інформацію, що стосується представництва клієнта, в межах, в яких 

він вважає розумно необхідним, з метою, зокрема, попередження розумно визначеної 

смерті чи істотних тілесних ушкоджень або попередження вчинення клієнтом злочину 
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чи шахрайства, в результаті яких розумно очікується спричинення істотної шкоди 

фінансовим інтересам чи власності іншого, й на підтримку чого клієнт використовував 

адвокатські послуги.  

Американський досвід заслуговує на підтримку. Якщо клієнт повідомляє 

адвокатові про намір вбити чи тяжко покалічити певну особу, очевидно, що правник не 

може сидіти й склавши руки чекати реалізації задуманого. Як з моральних, так й з 

юридичних міркувань першочергового захисту потребує благо, яке є більш соціально 

значущим (життя і здоров’я людини). 

Так, наприклад, у справі “Purcell v. District Attorney” довіритель підлягав 

виселенню із відомчого житла через звільнення із компанії, в якій раніше працював. 

Клієнт розповів адвокатові про свій намір спалити будинок, в якому мешкав. Адвокат 

повідомив про це Бостонського лейтенанта поліції, який арештував підпалювача на 

наступний день, після того як система пожежогасіння спрацювала шляхом залиття 

підлоги приміщення відповідною речовиною.  

Слід погодитися із С.Р. Мартіном стосовно того, що в даному випадку бажання 

довірителя нашкодити іншим не заслуговує бути забезпеченим професійним 

обов’язком конфіденційності, оскільки сам клієнт прагне порушити категоричний 

імператив, який розроблений з метою людського процвітання [830, с. 1336-1337]. З 

огляду на викладене, статтю 22 Закону слід доповнити частиною восьмою наступного 

змісту: “Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії злочинності, відомостей, 

які становлять адвокатську таємницю, з метою попередження вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи”. Окрім США, схожі приписи 

діють у Фінляндії, Естонії, Японії та інших юрисдикціях. 

Для узгодження вітчизняного галузевого законодавства із кримінальним 

процесуальним законом частину третю статті 65 КПК України слід доповнити 

наступним реченням: “Особи, передбачені пунктом 2 частини другої цієї статті, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran744#n744
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можуть бути допитані як свідки з приводу інформації, поданої ними в порядку, 

передбаченому ч. 8 ст. 22 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.  

Передбачене в ч. 4 ст. 22 Закону положення розглядається доктриною як 

“виключення “самооборони” [756, с. 9] й орієнтовано допомогти адвокатові захистити 

власні права та інтереси в разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з 

професійною діяльністю в порядку дисциплінарного, судового та інших видів 

юрисдикційних проваджень. Подібні вимоги не завжди є обгрунтованими, тому 

арсенал захисту від них повинен бути достатнім.  

Одним з дискусійних є формулювання ч. 3 ст. 65 КПК України, згідно якої 

адвокат (захисник, представник) може бути звільнений від обов’язку зберігати 

професійну таємницю особою, що довірила йому ці відомості, у визначеному нею 

обсязі. Таке звільнення здійснюється в письмовій формі за підписом особи, що 

довірила зазначені відомості. 

Дозволяючи звільнення від обов’язку зберігати адвокатську таємницю, редакція 

даної статті не дає чіткої відповіді на питання, що ж залишається в адвоката після 

подання клієнтом відповідної заяви – право або обов’язок надати показання? Різниця 

колосальна. Аналіз суміжних приписів процесуального закону (ч. 3 ст. 47, ч. 8 ст. 224 

КПК України) також не вносить ясності. 

Коментуючи спірну норму, С.Ф. Сафулько вважає, що вона сплюндрувала вікове 

надбання адвокатури. На думку цього автора, принципу адвокатської таємниці тепер 

немає, що обґрунтовується посиланням на приклади, коли під впливом 

“правоохоронців” особи, які довірили свою таємницю адвокатам, “звільняють” їх від 

цього “тягаря” – і адвокат мусить давати свідчення про все, що йому відомо від клієнта 

[515, с. 126].  

Надаючи можливість допиту адвоката з питань професійної таємниці (за 

наявності відповідного волевиявлення клієнта), законодавець, очевидно, прагнув 

розширити можливості захисту у випадках, коли допит проводиться за ініціативою 

сторони захисту. Для того, щоб цей інститут використовувався відповідно до свого 
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соціального призначення, слід чітко виписати, що на підставі письмового дозволу 

довірителя адвокат має право, але не зобов’язаний давати показання. Тим самим, стає 

гнучкішим інструментарій адвоката з обстоювання публічного інтересу.  

В ч. 1 ст. 10 Правил адвокатської етики зафіксовано, що збереження 

конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської 

таємниці Законом або становить персональні дані про фізичну особу, які охороняються 

законодавством з питань захисту персональних даних, є правом адвоката у відносинах 

з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та 

обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується. З огляду на те, що 

Правила адвокатської етики не поширюються на слідчих, прокурорів чи суддів, право 

адвоката відмовитися від надання свідчень має бути закріплено в законі.  

Пропонована модель існує в багатьох юрисдикціях. Наприклад, у Португалії 

право адвоката відмовитися від розкриття інформації залишається навіть за умови 

відмови клієнта від професійної таємниці й отримання дозволу на її поширення з боку 

президента регіональної асоціації адвокатів [751, с. 36]. 

Отже, ч. 3 ст. 65 КПК України слід доповнити реченням наступного змісту: “За 

наявності письмового дозволу клієнта на розкриття професійної таємниці особи, 

передбачені пунктами 1-2 частини другої цієї статті, мають право, але не зобов’язані її 

розкривати”. 

Окрім того, потребує усунення неузгодженість між ч.ч. 2, 4 ст. 22 Закону й ч. 1 

ст. 51 ЦПК України, адже остання норма містить повну заборону допиту як свідка 

адвоката з приводу професійної таємниці. Закон, натомість, робить виключення для 

адвоката щодо її збереження в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів у 

випадках, пов’язаних із пред’явленням клієнтом вимог до адвоката в зв’язку з 

професійною діяльністю, а також за наявності письмової заяви клієнта. Тому, статтю 

51 ЦПК України доцільно доповнити частиною третьою наступного змісту: “Адвокати 

можуть бути допитані як свідки про відомості, які становлять адвокатську таємницю, 

лише за наявності їхнього особистого волевиявлення. Такий допит можливий за 
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наявності письмової згоди клієнта або пред’явлення клієнтом вимог до адвоката в 

зв’язку з адвокатською діяльністю”.  

Окрім предметних обмежень адвокатської таємниці, європейська практика 

орієнтована на врахування суб’єктної специфіки. Так, у справі “Akzo Nobel Chemicals 

and Akcros Chemicals v. Commission” ECJ прийшов до переконання, що юридична 

професійна привілегія не повинна поширюватися на внутрішніх адвокатів компаній, 

оскільки ті не відповідають критеріям “незалежного радника”. Хоча in-house lawyer 

може бути зареєстрований в професійній асоціації адвокатів, він не має того ж ступеня 

незалежності від роботодавця, яким користується адвокат, що працює в зовнішній 

юридичній фірмі. Фактично внутрішній адвокат займає позицію працівника, який за 

своїм характером не може дозволити собі ігнорувати комерційні стратегії, що 

переслідуються роботодавцем, а отже справляють вплив на його здатність забезпечити 

професійну незалежність [692]. 

В ряді країн Європи (Франція, Австрія, Данія, Чехія та ін.) професійна юридична 

привілегія поширюється тільки на незалежних адвокатів. В інших юрисдикціях 

(Португалія, Нідерланди, Бельгія, Греція, Англія та Уельс) гарантіями адвокатської 

таємниці можуть користуватися так звані “внутрішні” адвокати (in-house lawyer). 

Окрім організаційних форм адвокатської діяльності, принцип конфіденційності 

знаходить реалізацію в діяльності органів адвокатського самоврядування (ч. 2 ст. 8, ч. 4 

ст. 22, ч.ч. 2-3 ст. 40 Закону). Йдеться про нерозголошення адвокатської таємниці, 

захист персональних даних особи та інших видів інформації з обмеженим доступом у 

процесі кваліфікаційного та дисциплінарного провадження. 

Проблемним залишається збереження адвокатської таємниці під час 

дисциплінарного провадження, ініціювати яке може будь-яка особа, зокрема, не клієнт. 

З огляду на дію засади змагальності в процесі розгляду дисциплінарної справи, особа, 

яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право бути 

присутньою під час її розгляду, ставити питання учасникам провадження, 
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висловлювати заперечення, тобто може дізнатися про факти, які становлять 

адвокатську таємницю.  

Передбачена частиною третьою ст. 40 Закону можливість закритого розгляду 

дисциплінарної справи вочевидь не поширюється на такого суб’єкта, як особа, яка 

ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката. 

Оскаржуючи до суду рішення КДКА, ця особа може знайомитися з матеріалами 

справи, робити з них копії тощо. На нашу думку, в законі слід зафіксувати обов’язок 

даного учасника не розголошувати конфіденційні відомості, про які він дізнався в 

процесі дисциплінарного чи судового провадження. Такий імператив повинен 

підкріплюватися вказівкою на відповідальність за порушення припису. 

Підвищені гарантії збереження конфіденційної інформації встановлені 

законодавством Естонії [664]. Стаття 38 профільного закону передбачає, що у випадку 

виключення з адвокатури документи, пов’язані з професійною діяльністю адвоката, та 

інші відомості, які знаходяться на носіях інформації, залишаються у володінні 

адвокатського співтовариства. Вказані речі передаються до правління органів 

адвокатського самоврядування.  

Однією із помітних сучасних загроз дотримання принципу конфіденційності є 

розвиток юридичного аутсорсингу. Сутність даного явища полягає в передачі 

виконання частини функцій з юридичного обслуговування іншому суб’єкту надання 

правової допомоги, який розташований усередині країни або за її межами. В Україні 

[626, с. 140] цей інститут набуває дедалі більшого поширення. 

Опитування американських і британських адвокатів показало, що представники 

60 % юридичних фірм однією з головних проблем аутсорсингу розглядають захист 

інформації [922, с. 8]. 

Поширення аутсорсингу в галузі права стало логічним наслідком успіхів його 

аналогів у сфері виробництва, IT, медицини, бухгалтерського обліку тощо, а також 

стрімкого прогресу технологій передачі даних. 
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Основний мотив застосування інструментарію аутсорсингу – гроші. Клієнти, 

особливо в кризу, вимагають істотного зменшення гонорарів. Аутсорсинг дозволяє це 

зробити, а отже залишитися конкурентоздатним. Першими стали масово 

використовувати його можливості американці, які порахували, що середній дохід 

успішного адвоката в Індії складає 12 тис. доларів США на рік, тоді як середня 

винагорода адвоката-початківця в невеликій американській фірмі становить 67 тис. 500 

доларів США [852, с. 179]. Витрати на оплату праці таким чином можна зменшити в 

декілька разів. 

Звернення до індійських правників як основного постачальника послуг, що 

розглядаються, зумовлено не тільки економічними причинами. Індія належить до 

системи загального права, має значні людські ресурси і кадровий потенціал. 

Відсутність мовного бар’єру (англійська мова) полегшує комунікацію та зменшує 

вірогідність помилок і непорозумінь. Різницю в часових поясах індійські фахівці 

обертають на свою користь, пропонуючи американським замовникам відправити 

завдання в кінці робочого дня й отримати готовий результат наступного ранку. 

В доктрині виділяються три основні моделі юридичного аутсорсингу: передача 

правової роботи до філій, прямий найом іноземних юридичних фірм чи сторонніх 

постачальників, які відомі як аутсорсери юридичного процесу, “legal process 

outsourcers”(LPOs) [852, с. 182]. Останні дві форми становлять особливий інтерес. 

Перевагами аутсорсингу є отримання кінцевого продукту досить гарної якості за 

істотно нижчою, конкурентоспроможною ціною. Це досягається за рахунок 

використання кваліфікованих і відносно дешевих трудових ресурсів, які не потребують 

робочого місця (офісу), соціальних виплат (лікарняні, відпустки тощо) та багатьох 

інших традиційних видатків (бібліотека, підвищення кваліфікації тощо).  

Серед ризиків застосування аутсорсингу слід відзначити можливість отримання 

послуг неналежної якості, порушення конфіденційності інформації про клієнта, 

репутаційних втрат суб’єкта, який звертається за допомогою до аутсорсингових 

компаній. Окрім того, зменшується кількість робочих місць у державі. В одному з 
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останніх досліджень було з’ясовано, що чимало постачальників послуг аутсорсингу не 

виконують етичних рекомендацій й недостатньо ефективно проводять опитування 

майбутніх працівників щодо наявності конфлікту інтересів перед прийняттям їх на 

роботу [893, с. 584]. Вказані відхилення пов’язані із відмінними освітніми та етичними 

вимогами до правників різних країн, уніфікація яких є важливим шляхом 

удосконалення механізму аутсорсингу. 

Підвищення гарантій збереження конфіденційності інформації про клієнта 

постійно знаходиться в полі зору західних дослідників. Пропонується, зокрема, 

накласти ті ж самі стандарти професійної поведінки на закордонного правника [893, с. 

605], змінювати ідентифікаційні дані клієнта перед відправкою роботи до Індії [852, с. 

185], отримувати попередню інформовану згоду клієнта на передачу конфіденційної 

інформації іноземному правнику [893, с. 606]. 

CCBE зазначає про необхідність перевірки зовнішнього постачальника правових 

послуг на предмет дотримання основоположних цінностей правової професії [697]. 

В США й Великобританії кожна п’ята фірма, що користується можливостями 

аутсорсингу, збільшує кількість працівників з кібербезпеки й захисту даних [922, с. 8]. 

З метою забезпечення конфіденційності окремі індійські компанії, що надають 

послуги в сфері бухгалтерського аутсорсингу, встановлюють жорсткі вимоги до 

поведінки своїх співробітників, зокрема, не дозволяють їм приносити персональні 

електронні пристрої на робоче місце, проводять огляд перед входом до офісу, 

укладають обов’язкові угоди про нерозголошення й блокують доступ до інтернету в 

частині використання особистої електронної пошти [893, с. 588].  

З огляду на те, що несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації 

може відбутися як у процесі її передачі, так й через неналежні дії людей-носіїв даної 

інформації, більша частина окреслених заходів є перспективними для врахування у 

вітчизняних умовах.  

Практичне регулювання юридичного аутсорсингу за кордоном є результатом 

взаємодії, компромісу двох підходів – протекціоністського та ліберального.  
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Прихильники першого наголошують на необхідності збереження робочих місць 

громадян шляхом встановлення обмежень, що роблять економічно невигідним 

звернення до іноземних постачальників правових послуг. Це досягається 

запровадженням лімітів на розміщення державного замовлення в компаніях, які 

делегують виконання своїх функцій партнерам з інших юрисдикцій, а також 

податковими пільгами для юридичних осіб, які зберігають вірність національному 

“виробнику”. 

Їх опоненти вбачають у цьому порушення свободи торгівлі та автономії 

роботодавця [893, с. 600], підкреслюючи необхідність гнучкого врахування ширшого 

переліку чинників. 

Проведене опитування вітчизняних адвокатів показало, що більша частина 

респондентів схиляється до думки про можливість забезпечення дотримання 

основоположних принципів адвокатури в процесі юридичного аутсорсингу (Додаток 

А).  

Обираючи оптимальну модель національного юридичного регулювання, слід 

виходити з того, що через низьку вартість правової допомоги Україна в глобальній 

системі розподілу праці може бути об’єктом зацікавленості закордонних партнерів як 

суб’єкт надання послуг аутсорсингу. В умовах значного падіння внутрішнього попиту 

вихід на міжнародні ринки є засобом збереження й посилення потенціалу адвокатських 

об’єднань.  

Приховані резерви зростання юридичного аутсорсингу існують у межах 

Української держави, значна територія якої утворена регіонами із відмінним рівнем 

соціально-економічного розвитку. Прагнучи отримати більший заробіток, адвокати з 

депресивних районів спроможні за допомогою телекомунікаційних засобів виконувати 

правову роботу для адвокатських об’єднань столиці й великих міст. Взаємна 

економічна зацікавленість може легко трансформуватися в постійне співробітництво, 

для якого достатньо наявності сучасних засобів зв’язку.  
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3.4 Принцип уникнення конфлікту інтересів 

 

Конфлікти супроводжують цивілізацію з моменту появи людини й напевно не 

зникнуть ніколи. Їх коріння лежить у людській природі й істотно детермінується 

обмеженістю ресурсів. 

Поняття конфлікту по-різному трактується в філософії, психології, соціології та 

інших науках [904, с. 9], й в найширшому сенсі під ним розуміється будь-яке 

протиріччя, яке випливає з майже кожного аспекту соціальних ситуацій [791, с. 6]. У 

тлумачному словнику за редакцією В.Т. Бусела конфлікт визначається як зіткнення 

протилежних інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка [44, с. 

570]. 

Одним з найбільш поширених різновидів конфліктів є конфлікт інтересів. 

Поняття інтересу нами розглянуто в § 1.3 даної праці.  

Характеризуючи сучасний стан наукової розробки проблематики конфлікту 

інтересу, К.С. Макм’юнігел зазначив, що більша частина доктрини є “таємною, 

вузькоспеціалізованою, чия інтерпретація може здатися настільки глибокодумною, як 

розшифрування манускриптів Мертвого моря” [836, с. 823]. 

Зміст поняття конфлікту інтересів відрізняється залежно від юрисдикції. В 

юридичному словнику Блека цей термін трактується з двох позицій: 1) реальна чи 

уявна несумісність між чиїмись приватними інтересами і чиїмись публічними чи 

фідуціарними обов’язками; 2) реальна чи уявна несумісність між інтересами двох 

клієнтів адвоката, що зумовлює усунення адвоката від представництва обох клієнтів, 

якщо подвійне представництво негативно впливає на кожного клієнта або клієнти на це 

не погоджуються [672, с. 341]. 

Легальне визначення конфлікту інтересів в українському праві міститься в п. 8 ч. 

1 ст. 1 Закону. Дане поняття трактується як суперечність між особистими інтересами 

адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути 

на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних 
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обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської 

діяльності. 

Аналіз цієї дефініції показує, що невід’ємною складовою конфлікту інтересів 

законодавець розглядає лише особисті інтереси адвоката. Водночас, такий підхід 

певним чином “нехтує” іншими інтересами (інтереси клієнтів, третіх осіб тощо), які 

можуть вступити в суперечність, при тому, що іншими нормами Закону (ст. 28) і 

процесуального законодавства (ст. 46 КПК України) можливість таких конфліктних 

ситуацій не виключається. Тим самим, не враховується й широке розуміння 

розгалуженої природи цих інтересів у документах [768, с. 2; 709, с. 5; 717, с. 18-20], що 

містять міжнародні стандарти. Окрім того, можливі конфліктні ситуації, коли особисті 

інтереси адвоката практично не зачіпаються, тоді як значного антагонізму набувають 

інтереси різних клієнтів. 

З огляду на викладене, дефініцію конфлікту інтересів доцільно уточнити, 

доповнивши п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону після слів “правами і обов’язками” 

словосполученням “в тому числі інтересами його клієнтів”. 

Питання уникнення конфлікту інтересів отримали належну увагу на рівні 

міжнародних стандартів. У Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам - 

членам про свободу здійснення професії адвоката, прийнятій Комітетом міністрів Ради 

Європи 25 жовтня 2000 р., зазначається про те, що обов’язки адвокатів перед своїми 

клієнтами повинні включати уникнення конфлікту інтересів [866, с. 8]. 

У Загальних принципах правової професії, прийнятих Міжнародною асоціацією 

юристів 20 вересня 2006 року, принцип “конфлікту інтересів” трактується таким 

чином, що правник не повинен ставити себе в положення, в якому інтереси його 

клієнта вступають у протиріччя із його власними інтересами, інтересами його 

партнерів чи іншого клієнта, якщо тільки інше не дозволено законом або, якщо це 

дозволено, рішенням клієнта [768, с. 2]. 

У Хартії основоположних принципів європейської правової професії, прийнятій 

Радою адвокатур та правових товариств Європи (CCBE) 24 листопада 2006 р., 
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називається принцип уникнення конфлікту інтересів між різними клієнтами або між 

клієнтом і адвокатом [709, с. 5].  

У Кодексі поведінки європейських адвокатів, прийнятому Радою адвокатур та 

правових товариств Європи (CCBE) в жовтні 1988 р., зазначається, що адвокат може 

відмовитися консультувати, представляти чи діяти в інтересах двох або більше 

клієнтів, які беруть участь у розгляді однієї і тієї самої справи, за наявності конфлікту 

чи істотного ризику виникнення конфлікту між інтересами цих клієнтів. Адвокат 

зобов'язаний припинити обслуговування обох клієнтів у випадку вступу їх інтересів у 

взаємну суперечність, а також при виникненні загрози порушення конфіденційності 

або загрози незалежності самого адвоката. Адвокат також зобов'язаний утриматися від 

обслуговування нового клієнта, якщо це здатне викликати виникнення загрози 

порушення конфіденційності відомостей, що довірені йому попереднім клієнтом, або 

якщо інформація, що є в розпорядженні адвоката, про стан справ попереднього клієнта 

здатна стати джерелом переваг для нового клієнта [714, с. 17]. 

Своєчасно не виявлений або навмисно прихований конфлікт може украй 

негативно відбитися на забезпеченні інтересів клієнта. Прогнозування потенційних 

конфліктів інтересів має здійснюватися вже на етапі розробки концепції розвитку 

адвокатського об’єднання, визначення його цільової аудиторії (клієнтури) і 

спеціалізації. Адже перші й основні клієнти можуть виключати окремі категорії 

наступних.  

Сфера поширення конфліктів інтересів в адвокатурі є досить широкою. Їх 

вбачають у будь-яких переговорах щодо гонорару [937, с. 598; 833, с. 275], а також 

ситуаціях, коли молодий адвокат бажає залишити фірму до того моменту, коли 

юридична фірма повернула свої інвестиції в нього [748, с. 581]. Координаційний центр 

з надання правової допомоги звертає увагу на наявність конфлікту інтересів у 

директорів місцевих центрів з надання БВПД внаслідок призначення на такі посади 

осіб, які є адвокатами та входять до органів адвокатського самоврядування [225] тощо. 
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Британський регулятор SRA виділяє два основні види конфлікту інтересів: між 

соліситором і діючими клієнтами (“власний конфлікт інтересу”) й між двома чи більше 

діючими клієнтами (“конфлікт клієнта”) [894].  

А. Старк вказує на існування в усіх професіях, в тому числі юридичній, двох 

видів конфлікту інтересів. Перший виникає у випадку, коли професіонал суміщає 

декілька ролей щодо одного довірителя, а другий – коли він виконує ту саму роль щодо 

декількох довірителів [897, с. 336].   

Дж. Гріфітс-Бейкер і Н. Мур класифікують конфлікти інтересів на: 1) конфлікти 

поточного клієнта; 2) конфлікти колишнього клієнта; 3) дискваліфікаційні конфлікти 

[775, с. 2548]. 

Узагальнення теорії та адвокатської практики дозволяє виділити 4 основні види 

(комбінації) конфлікту інтересів у професійній діяльності українського адвоката: 

конфлікт інтересів між адвокатом і поточним (1) або колишнім (2) клієнтом (особисті 

конфлікти інтересів); конфлікт інтересів між поточними клієнтами (3) або поточним і 

колишнім (4) клієнтом (конфлікти клієнтів).  

Особисті конфлікти інтересів адвоката згадуються на законодавчому рівні 

шляхом встановлення заборони укладати договір про надання правової допомоги та 

обов’язку відмовитися від виконання раніше укладеного договору, у разі, якщо адвокат 

брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з 

процесуальним законом (п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону), зокрема, захисником, представником 

не має права бути особа, яка брала участь у цьому ж кримінальному провадженні як 

слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, 

цивільний відповідач, експерт, спеціаліст, перекладач (ч. 1 ст. 78 КПК України); 

адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере 

участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному 

провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до 

адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової 

допомоги (п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону, п. 3 ч. 2 ст. 78 КПК України); виконання договору 
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може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, 

адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він 

є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що 

можуть призвести до конфлікту інтересів (п. 6 ч. 1 ст. 28 Закону). 

Одним з прикладів особистого конфлікту інтересів адвоката Правила 

адвокатської етики (ч. 4 ст. 20) називають суперечність доручення релігійним, 

політичним та іншим сталим переконанням адвоката. 

Конфлікт клієнтів адвоката врегульовано п. 7 ч. 1 ст. 28 Закону, що містить 

заборону укладати договір про надання правової допомоги й обов’язок відмовитися від 

виконання раніше укладеного договору, в разі, якщо адвокат надає правову допомогу 

іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо 

укладення договору про надання правової допомоги. У ч. 1 ст. 46 КПК України 

зафіксовано кореспондуючий припис, згідно якого захисник не має права взяти на себе 

захист іншої особи або надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить інтересам 

особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу. У ч. 2 ст. 40 ЦПК України 

закріплено, що одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої 

сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть 

участь у справі на другій стороні. 

В діяльності органів адвокатського самоврядування можна виділити такі основні 

види конфлікту інтересів, як особистий конфлікт (між членами органу адвокатського 

самоврядування (1), між членом органу адвокатського самоврядування і адвокатом (2) 

або третіми особами (3), до числа яких можуть належати скаржник-клієнт; слідчий, 

який ініціював питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності; 

особа, яка виявила бажання скласти адвокатський іспит тощо) і професійний конфлікт. 

Останній може виникати між інтересами органу адвокатського самоврядування і 

адвоката (4), наприклад між адвокатом, який бажає ухилитися від дисциплінарної 

відповідальності, і дисциплінарною палатою, члени якої налаштовані притягнути 

винного до відповідальності; між інтересами членів органу адвокатського 
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самоврядування (5), наприклад, між більшістю й меншістю складу ради адвокатів 

регіону; між інтересами різних органів адвокатського самоврядування (6), зокрема, 

щодо розподілу повноважень, фінансування тощо; між інтересами органу(ів) 

адвокатського самоврядування й інтересами адвокатури (7) та/або іншими видами 

публічного інтересу (8).  

Прикладами нормативного регулювання конфліктів інтересів у діяльності органів 

адвокатського самоврядування є положення ч. 3 ст. 48 Закону, згідно якого голова, 

заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть одночасно входити 

до складу КДКА, ВКДКА, РКАР, ВРКА, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Аналогічні приписи 

містяться в ч. 4 ст. 50, ч. 2 ст. 51, ч. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 55 Закону.  

Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону адвокат, стосовно якого порушено 

дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, мають право заявляти відводи членам дисциплінарної 

палати КДКА. Член дисциплінарної палати КДКА, який проводив перевірку 

відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у голосуванні (ч. 2 

ст. 41 Закону).  

З огляду на викладене, уникнення конфлікту інтересів як принцип адвокатури 

становить сукупність правоположень, які визначають шляхи запобігання порушенням 

приватних і публічних інтересів, що вступають або можуть вступити в суперечність під 

час адвокатської діяльності чи функціонування органів адвокатського самоврядування 

та негативно позначитися на виконанні адвокатом своїх професійних обов’язків. 

Можна виділити два основні підходи щодо протидії негативним наслідкам 

конфліктів інтересів в адвокатській діяльності – повна заборона або можливість 

керування конфліктом. 

В основі останньої позиції лежить переконання, що конфлікти інтересів 

піддаються вирішенню [897, с. 348] й можуть керуватися [828, с. 8; 565, с. 75; 904, с. 

13]. Дана точка зору заслуговує на підтримку, оскільки враховує багатоманіття й 



 206 

складність ситуацій, із якими доводиться мати справу адвокатам на практиці, а також 

застосовується в державах із розвиненою правовою системою.  

Так, встановивши для соліситорів заборону діяти за наявності власного 

конфлікту інтересу чи істотного ризику його виникнення, британський регулятор 

робить виключення для випадків, коли наявний конфлікт клієнта. У межах останнього 

різновиду конфліктної ситуації соліситор може надавати правову допомогу у випадках, 

коли клієнти змагаються за одну й ту ж ціль або за наявності в них істотно спільних 

інтересів щодо справи чи її певного аспекту, за умов, що клієнтам було роз’яснено 

відповідні проблеми й ризики, і в соліситора є розумне переконання про їх належне 

усвідомлення; усі клієнти в письмовому вигляді надали свою інформовану згоду на 

отримання правової допомоги; відсутні інші конфлікти в даній справі; соліситор 

переконаний в розумності представництва інтересів усіх клієнтів, а також у тому, що 

користь його роботи в інтересах клієнтів переважає ризики [894]. 

Проте український законодавець обрав перший підхід (ст. 28 Закону), 

встановивши заборону адвокату укладати договір про надання правової допомоги в 

разі конфлікту інтересів, а також обов’язок відмовитися від виконання раніше 

укладеного договору в разі наявності інших обставин, що можуть призвести до 

конфлікту інтересів.  

Із цим, очевидно, не погодився корпоративний нормотворець, передбачивши 

низку виключень: за умови письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник 

конфлікт інтересів, адвокат може представляти або захищати одночасно двох або 

більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати 

суперечливими, а також за таких обставин надавати їм правову допомогу (ч. 2 ст. 9 

Правил адвокатської етики); представляти, захищати клієнта або надавати йому 

правову допомогу, якщо до цього він надавав правову допомогу, здійснював захист або 

представництво іншого клієнта, від якого він отримав конфіденційну інформацію, 

дотичну до інтересів нового клієнта (ч. 3 ст. 9 Правил адвокатської етики); 

представляти інтереси обох клієнтів, за умови, що адвокат вбачає шляхи забезпечення 
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відсутності ризику заподіяння шкоди інтересам жодного з клієнтів, зокрема, в частині 

отриманої від іншого клієнта конфіденційної інформації, що охоплюється предметом 

адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має 

перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту (ч.ч. 2-

3 ст. 20 Правил адвокатської етики). Приймаючи вказані норми, делегати з’їзду 

адвокатів України, очевидно, керувалися передбаченою законом можливістю 

розголошення адвокатської таємниці за згодою клієнта, проте схвалили процедури, що 

протирічать закону, оскільки конфлікт інтересів не завжди пов’язаний із порушенням 

конфіденційності. 

Відзначаючи слушність наведених положень Правил адвокатської етики, 

формулювання яких сформовано під впливом досвіду англосаксонських країн, слід 

закріпити їх на рівні закону, оскільки на сьогодні здійснення адвокатом дій, 

окреслених у винятках з правил конфлікту інтересів, можуть бути розцінені як 

дисциплінарні проступки. 

Отже, поряд із домінуючою стратегією уникнення конфлікту інтересів в 

адвокатській діяльності, перспективною є концепція керування конфліктом у 

ситуаціях, коли для цього існують відповідні умови й охоронюваним законом 

інтересам не загрожує спричинення істотної шкоди.  

Торкаючись питання представництва членами одного адвокатського об’єднання 

клієнтів з протилежними інтересами, Рада адвокатів України в Роз’ясненні, 

затвердженому рішенням РАУ № 246 від 19 листопада 2013 р., зазначила, що адвокати, 

які є учасниками одного адвокатського об’єднання, мають право в одному 

кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування представляти інтереси 

(бути захисниками) потерпілого та підозрюваного за умови відсутності конфлікту 

інтересів, обставин, визначених статтею 46 КПК України та відсутності підстав для 

відводу захисника (представника), встановлених статтею 78 КПК України [418, с. 31].  

Досить гостро питання конфлікту інтересів постають у діяльності великих 

адвокатських об’єднань, насамперед, глобальних АО. Традиційне уявлення про те, що 
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інформація, із якою обізнаний один працівник фірми, відома й усім іншим, усе більше 

піддається сумніву, оскільки великі адвокатські об’єднання налічують тисячі 

співробітників у різних куточках світу. Адвокат з берлінського офісу Baker & 

McKenzie може ніколи в житті не зустрічатися із адвокатом з київського офісу. У них 

можуть бути різні сфери професійної практики (корпоративне право, страхування, 

кримінальне провадження тощо). 

Спірні ситуації в діяльності АО найчастіше виникають через професійну 

мобільність адвокатів. Якщо адвокат великого АО переходить працювати до фірми-

конкурента остання може стати осередком суперечливих прав і обов’язків. 

Рівною мірою це стосується злиття і поглинання адвокатських об’єднань. Попри 

потенційну економію за рахунок збільшення масштабу, що випливає із злиття, обидві 

фірми ризикують втратити свій ідеальний набір клієнтів [748, с. 587]. 

М.Т. Стовал порівнює новоприбулого мігруючого адвоката, який є носієм 

конфлікту інтересів, із інфекцією, котра заражає кожного адвоката в новій фірмі, 

незалежно від того, чи є це індивідуальною практикою або великою фірмою, й чи є в 

останньої один офіс або їх десятки навколо земної кулі [902, с. 19].   

Містячи загальну заборону надання правової допомоги адвокатом, котрий є 

членом АО, до складу якого входить колега, що підлягає дискваліфікації на підставі 

правила щодо конфлікту інтересів, Модельні правила професійної поведінки ААЮ (п. 

1.10) [639, с. 49-50] включають численні винятки.  

Доктринальною основою гнучкого підходу американських правників стали ідеї 

створення т. зв. “Китайської стіни” [748, с. 588; 775, с. 2544], “етичних екранів” [902, с. 

19] та використання інструментарію “подвійної деонтології” [775, с. 2557]. Вказані 

погляди становлять інтерес для вітчизняних правників з огляду на відсутність чіткої 

позиції українського законодавця та корпоративного нормотворця з цього приводу.  

Призначенням “етичного екрану” або, іншими словами, “Китайської стіни” є 

запобігання дискваліфікації усього персоналу адвокатської фірми через наявність в 

одного з її членів конфлікту інтересів. Не усуваючи повністю конфлікт інтересів, 
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“етичний екран” дозволяє створити своєрідний “карантин” навколо адвоката-носія 

суперечливих інтересів на період “інтенсивної терапії іншими лікарями недуги”. 

Закордонна практика конструювання “етичних екранів” йде шляхом своєчасного 

виявлення та належного повідомлення відповідних членів адвокатського об’єднання та 

допоміжного персоналу про наявність конфлікту інтересів; географічного, фізичного і 

операційного відокремлення (команда, яка працює над проектом, відділена від 

дискваліфікованого адвоката приналежністю офісу фірми до іншого міста, 

розміщенням в іншій частині офісу чи етажу будинку, передачею справи до іншого 

департаменту (групи, практики) всередині фірми); встановлення заборони для 

адвокатів і працівників адвокатського об’єднання усних, письмових і електронних 

комунікацій із новоприбулим адвокатом, який підлягає дискваліфікації, з питань 

представництва; обмеження фізичного та електронного доступу до матеріалів справи, 

що містить питання, пов’язані із конфліктом інтересів, шляхом їх відповідного 

кольорового маркування, розміщення в спеціальних сейфах, інсталяції 

спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє забезпечити ідентифікацію, 

контроль і обмеження доступу до певних файлів; заборона отримання гонорару або 

його частини за надання правової допомоги в справі, за якою адвокат підлягає 

дискваліфікації; повідомлення колишньому клієнту про наявність конфлікту інтересів 

та вжиті заходи щодо його нейтралізації тощо. 

Чимало великих адвокатських об’єднань в Україні за власною ініціативою 

встановлюють можливість застосування таких заходів на рівні внутрішніх положень.  

Інструментарій підходу “подвійної деонтології” є найбільш актуальним у 

діяльності глобальних юридичних фірм, адже на адвокатів з київського чи 

французького офісу фірми можуть поширюватися відмінні правила конфлікту 

інтересів. У межах даного напряму пропонується виконати вимоги обох юрисдикцій, 

максимально убезпечивши себе від претензій з будь-якої сторони. 
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Щоправда, цей підхід виявляється недостатньо ефективним у випадку, коли 

приписи різних держав протирічать одне одному, зокрема, однією країною вимагається 

поведінка, котра забороняється в іншій [775, с. 2557]. 

Одним з аспектів конфлікту інтересів, що отримав регламентацію в законодавстві 

ряду держав, є обмеження щодо сексуальних відносин між адвокатом й клієнтом. 

Попри розробленість питання в закордонній науці, вітчизняними правниками його 

аналіз не проводився.   

В 1986 році в масштабах країни прозвучала фраза “в СРСР сексу немає”. Із цим 

можна було б погодитися й зараз, проте очевидно, що ухилення від проблеми не 

кращий шлях її розв’язання, оскільки адвокати вступали й вступають у статеві 

відносини з клієнтами. 

Невипадково в США цей аспект отримав окрему регламентації в ст. 1.8 

Модельних правил професійної поведінки ААЮ, що регулює вирішення конфлікту 

інтересів. Згідно цієї норми адвокат не повинен мати статевих відносин із клієнтом, за 

виключенням випадку, коли узгоджені сексуальні стосунки між ними виникли до 

початку їх взаємодії як адвоката й клієнта [639, с. 40].  

Дане правило отримало закріплення в штаті Мінесота, Західна Вірджинія, 

Колорадо, Монтана та ін. У штатах Айова, Юта, Північна Кароліна заборона не 

поширюється також на подружжя адвоката.  

Встановлення наведеного припису стало наслідком підвищеної сексуальної 

активності окремих адвокатів. Наприклад, у штаті Іллінойс на три роки було зупинено 

право адвоката на здійснення професійної діяльності через сексуальні відносини із 

трьома клієнтками під час надання допомоги з сімейних питань. У штаті Орегон 

адвоката було позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю через серію 

сексуальних контактів із більш ніж п’ятнадцятьма клієнтами [659, с. 139-146, 151]. 

Аналіз досвіду роботи американських органів дисциплінарної юрисдикції 

свідчить, що в основі аргументації, яка застосовується під час встановлення наявності 

конфлікту інтересів, лежить переконання про те, що підтримуючи сексуальні стосунки 
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із клієнтом, адвокат може не обстоювати ретельно його інтереси з остраху, що 

завершення правового представництва призведе до закінчення статевих відносин. 

Власний інтерес адвоката до підтримання інтимних взаємин утворює вроджений 

конфлікт із обов’язком представляти клієнта належним чином. Окрім того, сексуальні 

контакти можуть спричинити непорозуміння щодо виплати адвокатського гонорару 

[659, с. 161, 173]. Конфлікт інтересів, що виник через приховані стосунки захисника 

підозрюваного й дружини підозрюваного порушив право останнього на ефективну 

правову допомогу [836, с. 830]. 

Вітчизняне законодавство й корпоративні акти із цього приводу мовчать. Однак 

очевидно, що ризики аналогічні, оскільки подібними є основні фізіологічні інстинкти 

людської поведінки. Зрозуміло й що суспільство, напевно, не готове до детального 

врегулювання цього питання на рівні закону, тому оптимальним вбачається фіксація 

припису, яке є аналогічним ст. 1.8 Модельних правил професійної поведінки ААЮ, в 

Правилах адвокатської етики. 

 



 212 

Висновки до Розділу 3  

 

Основними компонентами принципу незалежності адвокатури в аспекті 

міжнародно-правового та європейського розуміння цієї категорії є забезпечення 

інституційної та функціональної (процесуальної) можливості адвокату здійснювати всі 

види професійної діяльності вільно і незалежно від: 1) держави; 2) клієнта; 3) 

громадськості; 5) керівного складу організаційних форм адвокатської діяльності 

(адвокатські фірми, колегії тощо) та професійної асоціації адвокатів. Останньому 

органу незалежність має бути забезпечено безумовно через його особливу роль у 

справі гарантування незалежності адвокатів-членів асоціації, що не виключає 

можливості судового контролю за реалізацією окремих її рішень.  

Держава повинна мати достатні інструменти контролю за реалізацією 

адвокатурою делегованих їй публічно важливих функцій. У контексті практики ЄСПЛ 

доцільним є включення представників держави до складу органів адвокатського 

самоврядування. У кількісному відношенні представники держави мають складати не 

більше третини складу відповідних органів з кваліфікаційною або дисциплінарною 

компетенцією.  

Набуття економічної незалежності професійними самоврядними структурами й 

попередження волюнтаризму в їх роботі лежить у площині закріплення в законі 

мінімальних пропорцій розподілу щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за кожним з органів, наділених представницькими, 

кваліфікаційними, дисциплінарними чи ревізійними функціями (у відсотках).  

Принцип професійної компетентності утворений сукупністю правоположень, що 

вcтановлюють перелік й механізм набуття та підтримання знань, вмінь і практичних 

навичок, ділових та морально-етичних якостей і вимог, які визначають здатність особи 

успішно здійснювати адвокатську діяльність.  

Окреслений принцип включає настанови щодо досягнення й підтримання такого 

рівня професійної компетентності, який дозволяє забезпечити належні стандарти 



 213 

надання правової допомоги, для чого суб’єкт її реалізації повинен успішно завершити 

курс теоретичного й практичного навчання в акредитованій освітній установі, набути 

досвід професійної практики в галузі права, скласти кваліфікаційний іспит, пройти 

стажування, вступити до професійної асоціації адвокатів та постійно підтримувати 

високий рівень своєї професійної кваліфікації. 

Доцільним є звільнення від кваліфікаційного іспиту осіб, які є докторами 

юридичних наук або працювали суддею, прокурором, слідчим, юрисконсультом не 

менше 7-ми років, встановивши для них 3-місячний строк стажування й обов’язок 

пройти курс спеціалізованої адвокатської підготовки в установі, акредитованій НААУ. 

Необхідним вбачається застосування польського досвіду в частині законодавчого 

закріплення суми оплати за стажування на рівні не більше розміру шестикратної 

мінімальної зарплати. Не менше 90 % суми внеску, що поступила на рахунок органу 

адвокатського самоврядування за проходження стажування, останній повинен 

перераховувати адвокату-керівнику стажування.  

Адвокатська таємниця виступає фундаментом й утворює основний обсяг змісту 

конфіденційності як принципу адвокатури. Окрім збереження адвокатської таємниці, 

адвокат повинен здійснити захист інших відомостей, що можуть не охоплюватися 

поняттям адвокатської таємниці (персональні дані, інформація про фізичну особу 

тощо), тобто забезпечити конфіденційність у взаєминах із широким колом осіб. 

Принцип конфіденційності є ширшою категорією, ніж інститут адвокатської 

таємниці, які співвідносяться між собою як загальне й окреме. 

Конфіденційність як принцип адвокатури становить сукупність правоположень, 

що визначають механізм дотримання адвокатської таємниці, захисту персональних 

даних особи та інших видів інформації з обмеженим доступом у процесі здійснення 

адвокатської діяльності, а також кваліфікаційного, дисциплінарного та інших видів 

проваджень у системі органів адвокатського самоврядування. 

На відміну від багатьох інших принципів адвокатури, принцип конфіденційності 

поширюється на ширше коло суб’єктів, охоплюючи не тільки адвокатів, але й 
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помічників адвоката, стажистів адвоката, осіб, які перебувають у трудових відносинах 

з адвокатом, а також осіб, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

Розширення інструментарію адвоката з обстоювання публічного інтересу лежить 

у площині законодавчої фіксації положення, згідно з яким на підставі письмового 

дозволу довірителя адвокат має право, але не зобов’язаний давати показання з питань, 

що охоплюються адвокатською таємницею. 

Уникнення конфлікту інтересів як принцип адвокатури становить сукупність 

правоположень, які визначають шляхи запобігання порушенням приватних і публічних 

інтересів, що вступають або можуть вступити в суперечність під час адвокатської 

діяльності чи функціонування органів адвокатського самоврядування та негативно 

позначитися на виконанні адвокатом своїх професійних обов’язків. 

Узагальнення теорії та адвокатської практики дозволяє виділити 4 основні види 

(комбінації) конфлікту інтересів у професійній діяльності українського адвоката: 

конфлікт інтересів між адвокатом і поточним (1) або колишнім (2) клієнтом (особисті 

конфлікти інтересів); конфлікт інтересів між поточними клієнтами (3) або поточним і 

колишнім (4) клієнтом (конфлікти клієнтів).  

Поряд із домінуючою стратегією уникнення конфлікту інтересів в адвокатській 

діяльності, перспективною є концепція керування конфліктом в ситуаціях, коли для 

цього існують відповідні умови й охоронюваним законом інтересам не загрожує 

спричинення істотної шкоди.  
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РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДВОКАТУРИ 

 

4.1 Принцип територіальності  

 

Територіальність як принцип організації адвокатури утворена сукупністю 

правових положень, що визначають адміністративно-територіальний устрій країни 

основою побудови й просторових меж функціонування адвокатури. Отже, цей принцип 

охоплює два основні аспекти:  

– конструювання моделі адвокатури на підставі існуючих меж адміністративно-

територіальних одиниць, а не інших критеріїв (судового устрою, національної чи 

мовної приналежності тощо);  

– локалізація просторових меж функціонування адвокатів у межах певного регіону.  

Розглядаючи перший аспект, слід відзначити, що адміністративно-

територіальний поділ є основою побудови адвокатур більшості країн світу (у 

“чистому” або змішаному вигляді), що конкурує із “прив’язкою” органів адвокатури до 

судових інстанцій (Франція, Італія, Німеччина, Болгарія та ін.), або значно рідше до 

інших критеріїв (Бельгія, Нідерланди тощо). 

Фундаментом побудови адвокатури України є територіальний устрій держави. 

Ступінь зв’язків із конкретною територією профільний закон здебільшого визначає за 

допомогою понять “місце проживання” і “адреса робочого місця адвоката” [183, с. 77]. 

Перша дефініція пов’язана передусім з формуванням адвокатського корпусу (ч. 1 ст. 8 

Закону), друга – стосується правосуб’єктності адвоката в процесі професійної 

діяльності, в системі адвокатського самоврядування і дисциплінарної процедури (ст.ст. 

7, 17, 33, 47 Закону та ін.).  

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом 

організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення 

адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної 

адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності (ч. 2 ст. 17 Закону).  
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Закон допускає наявність декількох адрес робочих місць адвоката, зобов’язуючи 

вносити до Єдиного реєстру адвокатів України лише одну з них. Тісний зв’язок із 

адресою свого робочого місця виявляється також в обов’язку адвоката протягом трьох 

днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до ЄРАУ, 

письмово повідомляти про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого 

місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

Сформульовані законодавцем поняття і сфера територіальної юрисдикції 

регіональних та національних органів адвокатського самоврядування повністю 

співпадають з існуючим у державі адміністративно-територіальним розподілом. Так, 

згідно ч. 2 ст. 46 Закону адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність 

конференцій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 

міста Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів 

регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), 

Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

В основі зовнішньої конфігурації даних органів та внутрішньоорганізаційного 

розподілу роботи між членами деяких з цих структур [463] лежить територіальний 

критерій.  

Проведене опитування адвокатів (Додаток А) засвідчило, що основою побудови 

системи органів адвокатського самоврядування 93 % респондентів розглядають 

принцип територіальності. Поширена за кордоном модель утворення органів 

адвокатського співтовариства на підставі судового устрою країни не має підтримки 

серед вітчизняних правників. 

Локалізація як засада організації адвокатури має багаторічну історію розвитку в 

Україні та світі. Її зміст полягає в обмеженні сфери професійної практики адвоката 
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територіальною юрисдикцією суду або регіональної професійної організації, де 

зареєстрований адвокат.  

Так, у дореволюційну добу приватний повірений, який отримав свідоцтво від 

Херсонського окружного суду, не міг практикувати в Полтаві, Луганську чи Сумах.  

Надзвичайно гостро питання обмеження територіальних меж діяльності адвоката 

постало в міжвоєнний період у Галичині. На той час у регіоні кількість адвокатів 

виявилася надмірною, що спричинило велику матеріальну нужду більшості з них. 

Намагання практикувати в інших частинах Польщі стримувалося існуючими 

заборонами, які були об’єктом гострої критики [143, с. 15; 140, с. 19] чи не на кожному 

зібранні адвокатської громади.  

На сьогодні в ч. 2 ст. 4 “Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності” 

Закону передбачено, що адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій 

території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, 

згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством 

іноземної держави. У п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону закріплено, що під час здійснення 

адвокатської діяльності адвокат має право представляти і захищати права, свободи та 

інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед 

громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить 

вирішення відповідних питань в Україні та за її межами.  

Отже, в основу сучасного законодавства про адвокатуру засаду локалізації не 

покладено. Український адвокат, який отримав адвокатське свідоцтво у Вінниці й 

постійно практикує в Харкові, може вільно представляти інтереси клієнта в Одесі, 

Львові чи Києві. Між тим, у Великобританії шотландський соліситор з Глазго чи 

Единбургу не може з такою ж легкістю приїхати до Лондона й представляти в суді 

інтереси свого клієнта. 
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Чи є доцільним впровадження локалізації в систему вітчизняної адвокатури? 

Розв’язання цього питання потребує врахування закордонного досвіду, тенденцій і 

проблем у цій сфері.  

На європейському континенті рух до інтеграції між країнами й уніфікації 

правових систем обумовив тенденцію до скасування неконкурентних заборон, що 

обмежують свободу надання професійних послуг як на міждержавному, так й на 

національному рівні.  

Попри багатовікову історію дії цієї засади, принцип локалізації 

(localisationprinzip [757, с. 310; 776, с. 124]) наразі скасовано в Німеччині. Незадовго до 

цього, для захисту своїх інтересів у суді місцевого, вищого земельного та федерального 

рівнів клієнту доводилося звертатися до трьох адвокатів, що було фінансово 

обтяжливо. 

Помітною віхою на шляху до ліквідації принципу локалізації стало Рішення 

Федерального Конституційного суду ФРН від 13 грудня 2000 року. Аналізуючи 

практику різних земель, частина з яких вимагала окремої реєстрації перед судами 

Landgericht і Oberlandesgericht (Бранденбург, Гессен, Північний Рейн-Вестфалія), а інші 

допускали одночасний прийом (Саксонія, Баварія, Баден-Вюртемберг та ін.), суд 

конституційної юрисдикції прийшов до переконання про невідповідність 

досліджуваного принципу положенням Основного закону. Звернувши увагу на те, що 

територіальні обмеження на практику адвокатів були встановлені в історичних умовах, 

яких більше не існує, Суд серед мотивів свого рішення вказав на підвищення 

мобільності адвокатів у результаті покращення транспортної інфраструктури й 

існування сучасних засобів телекомунікації, небезпеку обмеження свободи професійної 

практики й конкуренції в юридичній професії, а також можливість отримання 

клієнтами більшої свободи вибору серед суб’єктів надання правової допомоги. 

Лише в 2000 році було надано право адвокатам Швейцарії практикувати в 

іншому кантоні. Щоправда, Федеральний закон “Про свободу пересування юристів” 

від 23.06.2000 р. [685] покладає на адвоката з іншого кантону обов’язок використання 
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оригінального (“домашнього”) професійного титулу (ст. 11), що з урахуванням їх 

широкого спектру (Avocat / Avvocato / Advocat / Rechtsanwalt / Anwalt / Fürsprecher / 

Fürsprech) захищає інтереси адвокатів “приймаючого” кантону.  

У 2011 році скасовано основну частину територіальних обмежень юридичної 

діяльності в Греції, адвокати якої отримали можливість практикувати територією всієї 

країни. 

Тим не менше, локалізація окремих сегментів адвокатури зберігається в Іспанії та 

Люксембурзі. Адвокати крихітного Люксембургу, де функціонують дві регіональні 

професійні асоціації адвокатів (Le Barreau de Diekirch, Le Barreau de Luxembourg) не 

можуть напряму практикувати на території, що “обслуговується” іншою професійною 

асоціацією [842, с. 157], до якої вони не належать.  

Наявність у країнах загального права (Великобританія, США, Канада та ін.) 

територіальних обмежень на практику всередині країни між штатами, провінціями 

тощо по суті є особливим різновидом принципу локалізації, що відрізняється від 

континентальних аналогів більшою масштабністю дії. 

Завдяки зусиллям Федерації правових товариств Канади в цій країні лише в 2002 

році вдалося ухвалити Національну угоду з мобільності, що була підписана усіма 

провінційними правовими товариствами [915, с. 3]. Угода дозволила адвокату з 

Торонто представляти інтереси клієнта в Монреалі чи Ванкувері, що до цього було 

важкоздійсненним. 

На відміну від ліберальних європейських тенденцій щодо мінімізації впливу 

принципу локалізації, США залишаються форпостом досить суворих обмежень 

стосовно надання дозволу практикувати юристам із іншого штату. За загальним 

правилом адвокат може надавати правову допомогу лише в тому штаті, який видав 

йому ліцензію. Щоб її отримати в декількох (більшості) штатах одночасно, необхідно, 

зазвичай, складати іспити (залежно від штату) й сплачувати щорічні членські внески, 

витрачаючи десятки тисяч доларів. Такі додаткові витрати обумовлюють економічну 

недоцільність одночасного членства в декількох професійних адвокатських асоціаціях, 
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адже перекладання цих витрат на плечі клієнтів відразу спричинить зміну 

постачальника правових послуг. 

На підставі розроблених American Bar Assosiation модельних правил штати 

допускають до тимчасової практики адвокатів з інших штатів в обмеженому переліку 

випадків. До таких ситуацій відноситься, зокрема, можливість надання правової 

допомоги в співробітництві із місцевим адвокатом, який практикує в цій юрисдикції й 

активно бере участь у вирішенні даної правової проблеми; надання юридичної 

допомоги адвокатом з іншого штату своєму роботодавцю чи його організаційним 

філіалам; правові послуги випливають чи обґрунтовано пов’язані з практикою адвоката 

за місцем основної реєстрації та ін. (п. 5.5 Правил професійної поведінки Луїзіани [820, 

с. 32], п. 5.5 Правил професійної поведінки Арізони [653]).  

Режим доступу територіально мобільних адвокатів відрізняється в кожному 

штаті, – від широкого “м’якого” підходу в Колорадо [771, с. 79-80] до суворого в 

Орегоні [854, с. 1632], де, окрім іншого, вимагається здійснити обов’язкове 

страхування від зловживання своїми правами.  

Противники мультиюрисдикційної практики наголошують на важливості 

федералізму в США та дотримання традицій, необхідності кращої захищеності 

споживачів, інтереси яких можуть постраждати від плутанини щодо етичних правил, 

яким має підпорядковуватися адвокат. При цьому, єдиним дійсно вагомим аргументом, 

як убачається, є те, що адвокат з іншої юрисдикції може бути не компетентним у 

законах штату [854, с. 1618]. Між тим, попередження такої ситуації лежить у площині 

дотримання універсальної для більшості країн світу заборони адвокату брати до свого 

провадження справу щодо питань, з яких він не є компетентним. Реалізація цієї 

настанови в США полегшується за рахунок того, що за законодавством окремих штатів 

unauthorized practice of law належить до категорії місдимінорів, отже тягне кримінальну 

відповідальність.  

США є батьківщиною та місцем концентрації найбільших у світі юридичних 

фірм, рівень внутрішньої спеціалізації яких є дуже глибоким. Бурхливий розвиток 
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дистанційної взаємодії між клієнтами й адвокатами через Інтернет поряд із домінуючої 

тенденцією до спеціалізації основних сегментів юридичної професії обумовлює 

недоцільність збереження застарілих протекціоністських територіальних обмежень. 

Адже клієнт сьогодні має можливість обрати більш фахово підготовленого 

професіонала, який володіє вузькоспеціалізованим знанням, послугами якого він вже 

(можливо) користувався, а отже йому довіряє, сплативши останньому 

конкурентоздатну винагороду.  

Невипадково професійні громадські організації (Association of Professional 

Responsibility Lawyers and the American Corporate Counsel Association) підготували 

“Пропозиції здорового глузду” (“Common Sense Proposal”) [843, с. 1357], які містять 

положення про те, що з моменту видачі ліцензії адвокату будь-якою американською 

юрисдикцією останній є вільним надати правову консультацію в будь-якому місці 

країни. Очевидно, що практичне впровадження цих рекомендацій буде складним й 

поступовим. 

Отже, територіальність як принцип організації адвокатури в Україні та світі 

утворена сукупністю правових положень, що визначають адміністративно-

територіальний устрій країни основою побудови й просторових меж функціонування 

адвокатури. Застосування локалізації як територіально обмежуючої вимоги в процесі 

розбудови української адвокатури є недоцільним. 
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4.2 Принцип обумовленості судоустроєм 

 

Принцип обумовленості судоустроєм полягає в побудові адвокатури на підставі 

судового устрою держави, зокрема, утворення регіональних, національних та/або 

спеціальних органів адвокатського самоврядування в межах сфери юрисдикції судів 

певного рівня (виду, інстанційності); наявність особливого механізму добору і 

забезпечення функціонування окремої привілейованої категорії адвокатів, 

уповноважених практикувати перед визначеними судами; закріплення обов’язку 

утримання адвокатської контори за місцезнаходженням певних судів; встановлення для 

іноземних адвокатів еквівалентних обмежень на представництво перед судами 

приймаючої держави залежно від обсягу отриманих прав практики перед судами 

домашньої юрисдикції та ін. 

Принцип, що розглядається, не є властивим сучасній українській адвокатурі. Він 

мав застосування в дореволюційну добу (ст.ст. 1-2 Тимчасового положення про 

адвокатуру 1849 р., ст.ст. 353, 357 Устрою судових установлень 1864 р.) й на світанку 

становлення радянської адвокатури.  

Практична реалізація принципу обумовленості судоустроєм має поширення в 

системах адвокатур західних (Франція, Італія, Німеччина та ін.) і окремих 

пострадянських (Болгарія, Молдова) держав. Розглянемо його складові.  

У Німеччині згідно § 60 Федерального положення про адвокатуру (BRAO) 

палата адвокатів створюється на території округу Верховного суду землі. Її членами є 

адвокати, які отримали дозвіл або є зарахованими до адвокатської палати, та 

адвокатські компанії, які знаходяться на території округу Верховного суду землі. 

Принцип, що розглядається, знаходить окреме втілення при формуванні 

дисциплінарних органів. Так, відповідно до § 100 BRAO судова палата в справах 

адвокатів створюється при Верховному суді землі. Якщо у федеральній землі існує 

декілька верховних судів землі, то уряд землі може шляхом видачі урядового 

розпорядження створити судову палату в справах адвокатів для округів усіх або 
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кількох верховних судів землі при одному або при декількох верховних судах землі або 

при вищому суді федеральної землі, якщо таке об’єднання правосуддя в справах 

адвокатів буде, зокрема, корисним для забезпечення єдиної судової практики. Перед 

цим заслуховують правління відповідних палат адвокатів. Декілька федеральних 

земель можуть домовитись про створення спільної судової палати в справах адвокатів 

при Верховному суді землі або при вищому суді однієї із федеральних земель [686, с. 

47]. 

У Франції згідно ст. 1 Декрету про організацію професії адвоката від 27.11.1991 

р. адвокати біля кожного трибуналу (суду) великої інстанції утворюють колегію 

адвокатів [734, с. 30]. Стаття 2 Декрету конкретизує, що адвокати, які належать до 

різних трибуналів (судів) великої інстанції, що розташовані в межах юрисдикції одного 

й того ж апеляційного суду, можуть за рішенням, прийнятим більшістю голосів 

адвокатів кожної колегії, сформувати спільну колегію адвокатів.  

Устрій адвокатури Польщі не співпадає із адміністративно-територіальним 

розподілом країни. Із цього приводу польський законодавець у ст. 38 Закону “Право 

про адвокатуру” від 26.05.1982 р. зауважив, що палату адвокатів складають адвокати й 

апліканти адвокатські, які здійснюють професійну діяльність на території палати, 

територіальні межі якої визначає Найвища рада адвокатів, беручи до уваги, зокрема, 

територіальний розподіл судової адміністрації [858, с. 9]. 

Одним з аспектів реалізації досліджуваного принципу є те, що зміна організації 

судової системи тягне перебудову організаційного устрою адвокатури. Так, наприклад, 

після проведеної у Франції реформи судоустрою відбулося злиття декількох колегій 

адвокатів. У 2012 році колегію адвокатів Гайани було приєднано до апеляційного суду 

Каєнни [898, с. 5]. 

Проявом принципів спеціалізації й обумовленості судоустроєм виступають 

існуючі в багатьох державах додаткові обмеження на практику адвокатів в окремих, як 

правило, найвищих судах. Як влучно підмітив Р.Л. Абель, практика в більш високих 

судах часто є виключною привілегією лише частини професії [644, с. 106].  
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Аналіз сучасного зарубіжного законодавства показує, що спеціальні “бар’єри” 

доступу до цих судових установ зазвичай включають підвищені вимоги до стажу 

практичної адвокатської діяльності та/або екзамен.  

Так, мінімальний стаж, необхідний для представництва перед вищими судами, в 

окремих державах становить 5 років (Німеччина, Болгарія, Ісландія), 10 (Туніс) або 12 

років (Італія).  

Замість очікування завершення дванадцятирічного строку італійське 

законодавство надає претендентам на вибір можливість скласти екзамен, участь в 

якому можуть взяти адвокати, які мають п’ять років практики. 

Низкою країн встановлено додаткові вимоги, наприклад, віковий ценз (35 років) 

у ФРН чи кількість проведених справ (30) в судах нижчестоящої юрисдикції в Ісландії. 

Основною ланкою багатоступеневої процедури добору адвокатів, які бажають 

практикувати у Федеральній судовій палаті ФРН, є виборча комісія у справах адвокатів 

у Федеральній судовій палаті. Головою цього органу є голова Федеральної судової 

палати. До складу входять голови сенатів із цивільних справ Федеральної судової 

палати, а також члени президії Федеральної палати адвокатів та президії палати 

адвокатів при Федеральній судовій палаті. Комісія шляхом таємного голосування 

проводить відбір кандидатів на підставі списків, поданих Федеральною палатою 

адвокатів (сформовані на основі пропозицій палат адвокатів) й палати адвокатів при 

Федеральній судовій палаті [686, с. 69]. Виборча комісія обирає подвійну кількість 

адвокатів, які, на її думку, можуть отримати дозвіл на здійснення діяльності у 

Федеральній судовій палаті, після чого направляє відповідні матеріали до 

Федерального міністерства юстиції. Міністерство приймає остаточне рішення щодо 

надання дозволу на здійснення діяльності у Федеральній судовій палаті. 

Цікавим є нормативне розмежування 4-х видів адвокатів у Пакистані: адвокати, 

адвокати Вищого суду, адвокати Верховного суду, старші адвокати Верховного суду. 

Адвокат Верховного суду може виступати перед будь-яким судом, тоді як звичайний 

адвокат уповноважений практикувати в межах свого регіону, за виключенням Вищого 
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суду. Адвокат Вищого суду може здійснювати представництво перед усіма судами, 

окрім Верховного суду. 

Адвокати, які допущені практикувати перед найвищими судами країни, часто 

утворюють спеціальні професійні асоціації (ФРН, Бельгія, Франція, Пакистан та ін.), 

хоча існують юрисдикції (Болгарія, Англія та Уельс (соліситори) тощо), де таке 

інституційне оформлення відсутнє.  

Однією з найстаріших й авторитетних організацій такого плану в світі, 

безумовно, є французький Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 

[184, с. 101]. 

У Німеччині адвокатами, які отримали дозвіл на здійснення діяльності у 

Федеральній судовій палаті, створено палату адвокатів при Федеральній судовій палаті 

(Rechtsanwaltskammer bei dem Bundesgerichtshof). На час дії дозволу на здійснення 

діяльності у Федеральній судовій палаті членство адвоката в попередній палаті 

адвокатів призупиняється (§ 174 BRAO). 

Обсяг прав адвокатів-членів спеціальних професійних асоціацій при вищих судах 

держави відрізняється залежно від країни. Якщо члени асоціації адвокатів Верховного 

суду Пакистану можуть представляти інтереси клієнтів у будь-якому суді, то їх 

німецькі колеги з палати адвокатів при Федеральній судовій палаті за загальним 

правилом можуть виступати тільки у Федеральній судовій палаті, інших вищих судах 

федерації, спільному сенаті вищих судів та у Федеральному конституційному суді 

(дане обмеження не стосується права виступати в міжнародних та спільних 

міждержавних судах). 

У ряді держав встановлено обов’язок утримання адвокатської контори за 

місцезнаходженням судів певного рівня (виду). Так, у Люксембурзі згідно ст. 39 

Закону “Про професію адвоката” від 10.08.1991 р. адвокат повинен встановити свій 

офіс за місцезнаходженням окружного чи мирового суду [817, с. 1117]. У Німеччині 

адвокат, який отримав дозвіл на здійснення діяльності у Федеральній судовій палаті, 
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повинен відкрити та утримувати контору за адресою Федеральної судової палати. (§ 

172b BRAO). 

Досліджуваний принцип має й міжнародний вимір, який полягає у встановленні 

для іноземних адвокатів еквівалентних обмежень на представництво перед судами 

приймаючої держави залежно від обсягу отриманих прав практики перед судами 

домашньої юрисдикції. Так, у Сирії арабський адвокат може бути допущений до 

сирійського суду того ж рівня, до якого він має допуск у країні, звідки прибув, за 

умови наявності взаємних заходів для сирійських адвокатів й отримання арабським 

адвокатом дозволу президента сирійської асоціації адвокатів. 

У Директиві 98/5/ЕС Європейського парламенту і Ради від 16 лютого 1998 р. про 

полегшення практики професії адвоката на постійній основі в державі-члені, відмінній 

від тієї, де отримано кваліфікацію, зазначені європейські інституції допускають 

можливість обмеження переліку судів, перед якими можуть виступати іноземні 

адвокати в державі-члені під професійним титулом, отриманим у рідній державі. Так, 

ст. 5 Директиви 98/5/ЕС передбачає, що з метою гарантування безперебійної роботи 

системи правосуддя держави-члени можуть встановити особливі правила допуску до 

Верховних судів, такі як використання спеціалізованих адвокатів [738, с. 39].  

На відміну від країн Заходу, в процесі побудови сучасної української адвокатури 

принцип обумовленості судоустроєм не отримав розвитку. Домінуюче положення 

вітчизняний законодавець надав принципу територіальності. Такий підхід вбачається 

оптимальним.  

З одного боку, очевидно, що у вищих судах справи характеризуються 

додатковою складністю й корисною була б підготовка матеріалів до розгляду 

фахівцем, який добре обізнаний з цією специфікою. 

Разом з тим, позбавлення адвоката, який тривалий час вів справу в першій та 

апеляційній інстанції, права на касаційне оскарження навряд чи можна було б визнати 

виправданим. Якщо припустити необхідність звернення до спеціальної категорії 

адвокатів, то очевидно, вони не охоплюватимуть всю територію країни, будучи 
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зосередженими переважно в обласних центрах, АРК, містах Києві та Севастополі. 

Отже, можна спрогнозувати транспортні проблеми доступу до них клієнтів й 

ознайомлення такими адвокатами із матеріалами справ. З організаційної і фінансової 

сторони більш доцільним є залучення адвоката, який здійснював первісне 

представництво й докладно знає всі матеріали справи. За потреби, цьому адвокатові 

легше засвоїти специфіку касаційного провадження (за допомогою колег, вивчення 

судової практики тощо), ніж відправляти клієнта в далеку подорож до інших фахівців. 

Таким чином, принцип обумовленості судоустроєм покладено в основу побудови 

багатьох адвокатур світу, проте в Україні провідну роль повинні мати інші принципи, 

про які йдеться в інших частинах даної праці. 
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4.3 Принцип спеціалізації  

 

За роки незалежності українським парламентом прийнято близько восьмисот 

первинних законів (без змін та доповнень), що з урахуванням набагато більшого числа 

підзаконних актів робить практично неможливим для одного адвоката прочитати увесь 

цей масив, не кажучи вже про засвоєння й дослідження спірних питань судової 

практики. Кількість, складність і колізійність нормативно-правових актів на 

національному та міжнародному рівнях виступили об’єктивними умовами 

запровадження спеціалізації серед адвокатів, визначили неминучість її подальшого 

поглиблення з метою ефективного правового супроводу розвитку суспільних відносин, 

що ускладнюються й глобалізуються. 

З семантичного боку поняття “спеціалізація” представляє собою дію і стан зі 

значенням “спеціалізуватися”, тобто набувати певних знань, навичок в якій-небудь 

галузі науки або техніки; набувати якоїсь спеціальності; закріплюватися за якою-

небудь однією спеціальною галуззю, мати спеціальне, особливе призначення [44, с. 

1364]. 

Переваги спеціалізації загальновідомі. За рахунок систематичної роботи над 

питаннями певної категорії адвокат взмозі швидше, глибше, якісніше й з меншими 

витратами опрацювати правові проблеми, що виникають. Аналогічним потенціалом 

володіють створені адвокатами інституційні структури, зокрема спеціалізовані 

підрозділи адвокатських об’єднань й органи адвокатського самоврядування.  

Зміст спеціалізації як принципу організації адвокатури полягає, по-перше, в 

зовнішньому відокремленні органів адвокатського самоврядування, що реалізують 

різні функції (представницькі, кваліфікаційні, дисциплінарні, контрольно-ревізійні 

тощо); утворенні й наданні організаційними формами адвокатської діяльності 

юридичної допомоги у визначених, окремих сферах правовідносин, та/або в 

інституційному відособленні декількох груп суб’єктів усередині адвокатської професії 

з наділенням їх різним обсягом можливостей надання правової допомоги певних видів; 
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по-друге, у внутрішньому розподілі між структурними підрозділами (департаментами, 

практиками тощо) вказаних суб’єктів певних вузькопрофільних напрямів роботи, 

систематичному здійсненні конкретним адвокатом професійної діяльності в межах 

певної сфери правовідносин.  

Отже, спеціалізація охоплює як сферу адвокатського самоврядування, так і сферу 

адвокатської діяльності, питання організації роботи адвоката, адвокатських об’єднань і 

бюро. Розглянемо докладніше елементи вказаного принципу. 

Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року, як пам’ятаємо, узагалі 

не передбачав поняття й системи органів адвокатського самоврядування, внаслідок 

чого більшість властивих їм функцій і повноважень постійно намагалася перебрати на 

себе ВККА при Кабінеті Міністрів України. Закон України “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року запровадив інститут адвокатського 

самоврядування (ст.ст. 8-9, розділи VI-VII Закону), створивши систему органів 

адвокатського самоврядування на підставі розмежування спеціалізованих 

представницьких (конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, з’їзд 

адвокатів України, РАУ), кваліфікаційних, дисциплінарних (КДКА регіону, ВКДКА) 

контрольно-ревізійних (ревізійні комісії адвокатів регіону, ВРКА) функцій.  

Реалізація багатьох з цих спеціалізованих функцій за кордоном супроводжується 

інституційним оформленням ширшого переліку органів адвокатського 

самоврядування. Наприклад, в європейських країнах (Польща, Німеччина, Литва, 

Болгарія, Естонія тощо) поширеним є утворення окремого дисциплінарного суду. 

Частину повноважень щодо поглиблення спеціалізації всередині системи 

адвокатського самоврядування український закон відносить до компетенції 

корпоративних органів адвокатури. Так, наприклад, згідно п. 4 ч. 7 ст. 54 Закону з’їзд 

адвокатів України затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу 

ревізійну комісію адвокатури. Частиною 1 ст. 55 Закону передбачено, що 
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повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються цим Законом та 

положенням про Раду адвокатів України, що затверджується з’їздом адвокатів України.  

На розвиток законодавчих норм пунктом 8 розділу III Положення про Раду 

адвокатів України, затвердженого установчим з’їздом адвокатів України від 17.11.2012 

р., закріплено, що рішенням Ради адвокатів України можуть бути створені інші органи 

та структури НААУ, що забезпечують її статутну діяльність, які можуть мати статус 

юридичної особи, або відокремленого підрозділу НААУ, або інший. На цьому шляху 

РАУ створено Комітет захисту соціальних прав адвокатів при НААУ (рішення № 5 від 

28.02.2014 р.), Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям при НААУ (рішення № 

175 від 25.10.2014 р.), Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності при 

НААУ (рішення № 102 від 25.09.2015 р.) та інші. 

Чи не найбільш відомою є спеціалізація організаційних форм адвокатської 

діяльності. Законодавство зарубіжних держав безпосередньо закріплює право адвоката 

обирати собі спеціалізацію або така можливість непрямо випливає з аналізу його норм. 

Так, згідно ст. 6 “Спеціалізація адвоката” Закону Литви “Про адвокатуру” адвокат має 

право обрати галузь права, в якій він надає правові послуги (спеціалізація адвоката). 

Більш поширеним є другий спосіб правового регулювання даного питання, що 

характеризується створенням нормативних передумов для вільного вибору адвокатом 

сфери власної спеціалізації. Так, ст. 21 Закону України “Про безоплатну правову 

допомогу” передбачено, що Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

під час призначення адвоката враховує, серед іншого, його спеціалізацію. 

Положенням про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 114, 

передбачено, що до заяви про включення до реєстру керівників стажування додається 

біографічна довідка, яка, серед іншого, повинна містити інформацію про спеціалізацію 

адвоката (п. 4.3.4). При цьому, стажисту на весь термін проходження стажування 
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призначається один керівник стажуванням, що не позбавляє його права пройти 

стажування ще в двох адвокатів з іншої спеціалізації (п. 5.2). 

Частина 1 ст. 19 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” 

передбачає широкий вибір видів адвокатської діяльності. У п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону 

міститься відкритий перелік “інших видів правової допомоги”, а ч. 2 ст. 19 Закону 

конкретизує, що адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не 

заборонені законом. Статтею 20 Закону уточнюється, що під час здійснення 

адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, 

правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги. 

Завдяки рекламі потенційні клієнти дізнаються про існування спеціалізованих 

адвокатських об’єднань з корпоративного права, ДТП, стягнення боргів, патентних 

питань, “бутикових” фірм іншого профілю, індивідуальну практику адвокатів у сфері 

кримінального права тощо.  

У державах англосаксонської правової родини поширеною є спеціалізація з 

надання правових послуг уряду, державним і комунальним органам.  

Економічні й криміногенні особливості кожної країни визначають національну 

самобутність видів спеціалізації її адвокатів. В африканській Гані, що експортує на 

світовий ринок какао, деревину й алмази, матеріальною основою юридичної практики 

є земельне право, яке за образним висловлюванням Р. Лукхема, стало хлібом й маслом 

для адвокатів [822, с. 100].  

В Найробі (Кенія), де високий рівень вуличних грабежів й певний час існував 

притік іноземних туристів, окремі місцеві адвокати успішно розвинули практики 

захисту обвинувачених у грабежі [847, с. 190].  

Вказані суб’єкти надають правову допомогу вузькопрофільного характеру. Їх 

ім’я (найменування) часто асоціюється із досконалим знанням певних галузей права.  

Поряд з цим, такі адвокати більшою мірою підвладні ризикам, пов’язаним із 

істотним зменшенням попиту на специфічні знання. У даному випадку життєво 

необхідною стає корекція або кардинальна зміна спеціалізації. Економічні катаклізми 
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останнього десятиріччя неодноразово змушували українських адвокатів залишати 

напрацьовані практики, освоювати нові обрії. У світі, що швидко змінюється, гнучкість 

спеціалізації перетворилася на чинник забезпечення успішної, довголітньої 

професійної діяльності.  

Одним з напрямів підвищення ефективності спеціалізації в межах організаційних 

форм адвокатської діяльності є автоматизація процесу оформлення правової 

документації із залученням до виконання стандартизованих, механічних, шаблонних 

операцій середнього юридичного персоналу. Фахівці найвищої кваліфікації мають 

здійснювати загальне керівництво, контроль й окремі складні заходи, в тому числі на 

завершальному етапі роботи.  

При всьому різноманітті форм спеціалізації адвокатської діяльності в сучасному 

світі вона зводиться в основному до 3-х різновидів – спеціалізація сферою 

правовідносин, клієнтурою або їх поєднанням у різних пропорціях.  

Основними типами клієнтів є люди й компанії. Багатьма вченими вказані 

різновиди клієнтів покладено в основу розмежування “класичної” і “бізнес-

адвокатури”. Практично в усіх країнах світу компанії розглядаються як більш бажаний, 

фінансово забезпечений клієнт, що зазвичай є постійним. Натомість люди часто є 

“клієнтами з одним пострілом”, значно проблемнішими й менш платоспроможними. 

Спеціалізація клієнтом (компанією) тісно кореспондує із спеціалізацією галуззю 

права через типові, найбільш затребувані нею сфери правового супроводу 

(корпоративне, податкове, антимонопольне право тощо).  

Європарламент підкреслює важливість високого рівня спеціалізованих знань 

[750, с. 107] у правничій професії. На рівні міжнародно-правових і національних актів 

нерідкими є прямі рекомендації щодо спеціалізації адвокатів з надання допомоги 

уразливим категоріям клієнтів. Так, у керівному положенні 9 “Принципів і керівних 

положень щодо доступу до правової допомоги в системі кримінального правосуддя”, 

схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2012 року, 

наголошується на необхідності прийняття державами активних заходів для 
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забезпечення того, щоб, коли це можливо, підсудних, обвинувачених і потерпілих, які є 

жінками, могли представляти жінки-адвокати. 

У керівному положенні 11 цього ж документу підкреслюється необхідність 

створення, коли це можливо, спеціальних механізмів сприяння наданню 

спеціалізованої юридичної допомоги дітям. Юристи, які представляють інтереси дітей, 

повинні, коли це необхідно, проходити регулярну перевірку на предмет їх придатності 

до роботи з дітьми. Вказані категорії юристів повинні проходити професійну 

підготовку та бути поінформованими про права дітей і суміжні питання, отримувати 

постійну й поглиблену підготовку й бути здатними спілкуватися з дітьми на рівні їх 

розуміння. 

Ключовими чинниками, що впливають на можливість запровадження 

(поглиблення) спеціалізації, є місцезнаходження суб’єкта надання правової допомоги 

(а), його розмір (б) й економічна кон’юнктура (в). Розглянемо ці чинники докладніше. 

В демографії використовується такий показник, як ступінь урбанізованості [797, 

с. 61], що характеризує роль міст й питому вагу міських жителів у структурі населення. 

Чим він вищий, тим розвинутішою є спеціалізація в правничій професії. В усьому світі 

міські адвокати, як правило, більш спеціалізовані, ніж сільські, а столичні адвокати 

мають більш поглиблену спеціалізацію, ніж їх колеги з інших міст. У глобальному 

масштабі адвокати, які працюють у фінансових центрах світу (Лондон, Нью-Йорк, 

Франкфурт-на-Майні, Сингапур тощо) часто мають унікальні й вузькі спеціалізації, що 

нерозвинуті в багатьох національних юрисдикціях. 

В Україні чим далі від столиці й обласних центрів, тим частіше можна зустріти 

адвоката-універсала, який має загальну практику (Додаток А). Спеціалізація, певним 

чином, є “розкішшю”, яку можуть дозволити собі ті адвокати, які мають достатню 

кількість платоспроможних клієнтів зі специфічними потребами. Клієнтів більше там, 

де більше мешкає людей. Та й навіть велике місто не гарантує стабільної клієнтури 

через сильну конкуренцію. У висококонкурентному середовищі адвокати часто 

змушені “хапатися” за будь-яку роботу, щоб не залишитися без “шматка хліба”, в тому 
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числі за справи, в яких вони не мають достатнього досвіду чи кваліфікації. З огляду на 

те, що не всі з них добросовісно виконують свої обов’язки, така праця на новому 

фронті створює додаткові ризики для інтересів довірителів.  

Зі збільшенням розміру юридичної практики розширюються можливості 

спеціалізації її підрозділів. Найбільшими адвокатськими фірмами створено потужні 

спеціалізовані департаменти, відділи, практики тощо, які спроможні на найвищому 

рівні виконувати значні обсяги вузькопрофільної правової роботи.  

На відміну від України, де кожен адвокат може довільно проголосити будь-яку 

кількість спеціалізацій, в багатьох зарубіжних країнах питання ідентифікації адвоката 

як спеціалізованого має сувору й ретельну регламентацію. Використання 

найменування спеціалізованого адвоката справедливо розглядається як достовірне 

підтвердження наявності особливих знань, досвіду чи компетентності в певній галузі, 

засіб покращання видимості для клієнтів, а отже заслужена конкурентна перевага. 

Своєрідна “гарантія якості”.  

Так, у Німеччині детальний порядок використання найменування 

спеціалізованого адвоката регламентується окремим законом (Fachanwaltsordnung – 

далі FAO). Його може бути надано в сфері адміністративного, податкового, 

соціального, трудового, медичного, транспортного, сімейного та деяких інших галузей 

права [753]. 

Дозвіл на використання найменування спеціалізованого адвоката надається 

комісією, члени якої для кожної зі спеціальностей призначаються правлінням палати 

адвокатів. Призначені адвокати можуть бути членами кількох комісій, при цьому 

кілька палат адвокатів можуть утворювати спільні комісії (§ 17 FAO, § 43с BRAO). 

Претендент на отримання найменування спеціалізованого адвоката, яке 

видається не більше ніж з трьох галузей права, повинен продемонструвати наявність 

особливих теоретичних знань і практичного досвіду. Особливі теоретичні знання 

підтверджуються проходженням спеціального курсу навчання (§ 4 FAO), тривалість 

якого відрізняється залежно від напряму спеціалізації. Практичний досвід полягає в 
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особистому супроводженні адвокатом протягом останніх трьох років певної кількості 

правових випадків визначеної категорії. Наприклад, у галузі адміністративного права 

адвокат має провести 80 випадків, з яких мінімум 30 судових процесів; 120 випадків 

слід супроводити в сфері сімейного права, з яких мінімум 60 судових процесів (для 

всіх напрямів спеціалізації, як правило, встановлено додаткові кількісні вимоги 

належності наданої правової допомоги до різних підгалузей і інститутів відповідної 

галузі права) тощо.  

Після отримання найменування спеціалізованого адвоката він повинен протягом 

визначеної кількості годин щорічно підвищувати кваліфікацію в своїй галузі. У 

випадку невиконання цього обов’язку – дозвіл може бути відкликано. 

У Франції адвокат, який має не менше чотирьох років професійної практики, 

може звернутися до регіонального центру професійної підготовки для отримання 

сертифікату спеціалізації. Рішення про його видачу приймає журі, до складу якого 

входять чотири члени – суддя; два адвокати, які мають сертифікати відповідної 

спеціалізації; професор чи викладач, які відповідальні за юридичну освіту в галузі 

спеціалізації.  

Встановлено 26 різновидів спеціалізації (спортивне, страхове, публічне, аграрне, 

екологічне право та ін.). Адвокат може клопотати перед комісією про зазначення в 

сертифікаті спеціалізації указівки на більш вузький напрям спеціалізації. Реєстраційні 

збори з кандидатів, пов’язані з оплатою компенсацій членам журі та інших витрат, 

складають 960 євро [892, с. 6, 8, 10]. 

В 2012 році налічувалося 11 074 спеціалізованих адвокатів. Близько 2/3 

французьких адвокатів спеціалізуються в галузях права, що пов’язані із наданням 

порад компаніям. Найбільш частою є спеціалізація з права соціального забезпечення 

(17,3%), податкового права (14,4 %), права компаній (13 %). 

Спостерігається сильна географічна концентрація: десять колегій адвокатів 

об’єднують половину спеціалізованих адвокатів; у Парижі – 2 349 (21 %). У дев’яти 

колегіях вони відсутні [898, с. 3, 31].  
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Більш ліберальний режим функціонує в Люксембурзі. Рада колегії адвокатів 

Люксембургу веде перелік переважних видів діяльності (liste des activités 

préférentielles), який дозволяє громадськості зорієнтуватися й обрати адвоката, який 

спеціалізується з надання правової допомоги певних видів. 

Включення до цього переліку відбувається за добровільним волевиявленням 

адвоката й не є предметом контролю знань з боку Ради колегії [869, с. 567]. 

Допускається зазначення не більше п’яти переважних видів діяльності, при 

цьому Рада колегії може відмовити або скасувати запис переважної діяльності у 

випадку, якщо в адвоката вочевидь відсутні підстави для цього в частині теоретичної 

підготовки чи професійного досвіду.  

Як бачимо, люксембурзький підхід більшою мірою орієнтується на 

добросовісність адвоката, залишаючи професійній асоціації право відхилення 

кандидатур тих, хто “зловживає довір’ям”. 

Серед пострадянських країн цікавим є досвід Грузії. Особа, яка бажає отримати 

доступ до професії адвоката, складає письмовий тест, який може бути загальним або 

спеціалізованим. Останній включає тест у кримінальному або цивільному праві. Згідно 

ч. 8 ст. 11 Закону Грузії про адвокатуру від 20.06.2001 р. адвокат, який склав тест зі 

спеціалізації, отримує право практикувати у відповідній галузі [804, с. 204]. 

В Україні ж можливість проголошення адвоката фахівцем чи не в кожній галузі 

права обмежується лише його творчою уявою та сумлінням. Не заглиблюючись у 

проблему асиметричної інформації, від якої потерпає адвокатська клієнтура на всіх 

континентах, звернімо увагу на часті випадки неякісного надання адвокатами послуг, 

що стають предметом розгляду органів дисциплінарної юрисдикції. 

Світова практика вирішення проблеми недобросовісного інформування клієнтів 

про власні кваліфікаційні здібності підказує два можливі шляхи її розв’язання: 

притягнення до відповідальності за недобросовісну рекламу та/або залучення органів 

корпоративного співтовариства до нагляду за правильним використанням професійних 

позначень свого фахового потенціалу.  
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Перший підхід навряд чи дасть в Україні істотний ефект, оскільки на сьогодні не 

склалося практики притягнення адвоката до відповідальності за вчинення 

досліджуваних різновидів порушень законодавства про рекламу. Окрім цього, на 

органи, які повинні це робити, покладено масу інших функцій, контроль за рекламою 

адвокатів сприймається як другорядне, непрофільне завдання. 

Оптимальним убачається посилення наглядової ролі органів адвокатського 

самоврядування. Сприймаючи своїх товаришів як конкурентів, адвокати пильніше 

слідкують за діями колег, краще знають їх інтелектуальні можливості, швидше 

дізнаються про порушення. 

Доцільною є розробка переліку галузей спеціалізації адвокатів, встановлення 

механізму присвоєння найменування спеціалізованого адвоката шляхом прозорої 

перевірки наявності в претендента достатнього й різнобічного досвіду в певній сфері. 

Отримання найменування спеціалізованого адвоката має бути добровільним, але 

реально підтверджуваним високим рівнем його спеціалізації. За умовчанням особа 

після видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наділена правом 

іменуватися “адвокат” й практикувати в усіх галузях права. Якщо ж адвокат бажає 

мати конкурентну перевагу, зокрема, використовувати найменування, що свідчить про 

наявність у нього спеціалізації, то цілком логічною є необхідність її довести. При 

цьому, довести фахівцям, колегам, які добре розбираються в цих питаннях, а не 

клієнтам, частина яких схильна довіряти оманливій рекламі.  

Окрім адвокатів, до складу комісій, утворюваних при органі кваліфікаційно-

дисциплінарної компетенції, доцільно включити представників спеціалізованих 

державних органів (працівників Державної служби інтелектуальної власності України 

– до комісії з патентного права, Антимонопольного комітету України – до комісії з 

антимонопольного права тощо). Більшість членів комісії мають становити адвокати. 

Достатність й різнобічність досвіду адвоката в певній сфері спеціалізації має 

визначатися на підставі набутих поглиблених теоретичних знань (закінчення 

спеціалізованого навчального курсу, захист дисертації тощо) та практичного досвіду в 
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спеціалізованій галузі. Останній повинен обраховуватися не кількістю років (чимало 

осіб з адвокатським свідоцтвом не практикують або роблять це рідко), а числом 

проведених справ. Наприклад, для отримання найменування в межах спеціалізації 

“адміністративне право та процес” адвокат повинен надати правову допомогу в 130 

випадках, з яких 70 судових справ, у тому числі по 10 адміністративних справ зі спорів 

з відносин публічної служби; з приводу забезпечення громадського порядку та 

безпеки, сталого розвитку населених пунктів та землекористування, юстиції, реалізації 

податкової політики, публічної політики в сферах зайнятості населення та соціального 

захисту громадян, публічної фінансової політики [185, с. 72].  

Очевидно, що окремі категорії юристів на час отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю мають достатній спеціалізований досвід у певній 

сфері права. Йдеться про досвідчених слідчих і прокурорів, які добре обізнані в 

кримінальному праві (процесі). Колишній суддя адміністративного суду вочевидь 

досконало знає адміністративне право (процес), а його колега із суду господарської 

юрисдикції – галузі права своєї повсякденної спеціалізації. Тож доцільним є 

встановлення пільгового порядку набуття найменування спеціалізованого адвоката 

правниками, які мають 5-річний досвід роботи у відповідній галузі спеціалізації.  

Інституційно оформлена спеціалізація суб’єктів надання адвокатської допомоги 

існує не в кожній державі. Загалом у даному контексті сформовано два основні види 

спеціалізації: а) інституційно оформлена cпеціалізація на рівні різних суб’єктів 

адвокатської професії, які наділені відмінним обсягом можливостей надання 

юридичної допомоги певних видів (баристери й соліситори в Англії та Уельсі тощо) 

або спеціалізація адвокатів у певній галузі права, що не супроводжується створенням 

усередині професії нових суб’єктів надання адвокатської допомоги, характеризуючись 

єдністю правового статусу усіх адвокатів (б). 

На спеціалізацію адвокатів прямо впливають імперативні межі спеціалізації 

юристів. У низці англосаксонських країн відсутні нотаріуси, функції яких 

уповноважені виконувати соліситори. Баристери й соліситори в окремих випадках 
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реалізують повноваження з кримінального переслідування, які в державах романо-

германської правової сім’ї реалізують виключно юристи-держслужбовці (слідчі, 

прокурори).  

Українське законодавство чітко відмежовує адвокатів від інших категорій 

юристів, прямо забороняючи адвокатам займатися нотаріальною практикою або 

суміщати адвокатську діяльність зі службою на посадах у правоохоронних органах (ст. 

7 Закону). При цьому, значний обсяг видів правової роботи в Україні може бути 

здійснений як адвокатами, так і юристами (приватними юрисконсультами тощо). 

Усередині адвокатури відсутній розподіл адвокатів на категорії з різним 

найменуванням і правовим статусом, що нами підтримується. 

Є.В. Васьковський називав такий принцип адвокатури, як відмежування 

правозаступництва від судового представництва [43, с. 162]. З нашої точки зору ця 

засада є елементом принципу спеціалізації з огляду на наступне. Станом на час 

написання Є.В. Васьковським своєї безсмертної праці в низці імперій Європи 

(Німеччина, Австро-Угорщина, Росія) правозаступництво було суміщено із судовим 

представництвом. Пропонуючи ідеальну модель з відмежування правозаступництва від 

судового представництва, яка на той час функціонувала у Франції, Англії, Бельгії 

тощо, наш видатний співвітчизник її невід’ємною складовою розглядав утворення двох 

різних, самостійних професій. По суті, йшлося про спеціалізацію суб’єктів з надання 

правової допомоги певного виду (правозаступництво, судове представництво).  

Є.В. Васьковський, до речі, й сам визнає правозаступництво результатом 

спеціалізації знань [43, с. 143]. 

Покладення на одних правників підготовчої роботи, виконання дозволеного 

обсягу дій на попередніх стадіях судового провадження, а на інших – більш складних 

питань судового представництва у визначених категоріях спірних справ є нічим іншим, 

ніж предметною (функціональною) спеціалізацією, яка отримала інституціонально-

суб’єктне закріплення. Історично така спеціалізація нерідко переростала в 
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спеціалізацію судом й утворення перед судовими установами певного рівня окремих 

професійних асоціацій адвокатів. 

Протягом століття, що минуло з моменту появи праці Є.В. Васьковського, 

обґрунтований ним принцип відмежування правозаступництва від судового 

представництва втратив своє значення через природний хід історії. Якщо в XIX ст. 

правозаступництво було суміщено із судовим представництвом у Німеччині, Австро-

Угорщині, Росії, окремих кантонах Швейцарії, то в XX і XXI ст. упали останні 

“бастіони”, в тому числі ідеалізовані Є.В. Васьковським зразки Франції (закони 1971 р., 

1991 р. й 2012 р.) й Бельгії (1970 р.). Дещо згодом аналогічні зміни відбулися в Італії 

(1997 р.), Нідерландах (2008 р.) та інших країнах.  

Ті ж сегментовані професії, що залишилися, в більшості своїй вже не вписуються 

в жорсткі рамки традиційного розподілу на правозаступництво і судове 

представництво. Так, наприклад, в Англії та Уельсі соліситори отримали право 

самостійно представляти інтереси клієнтів у більшості вищих судів королівства. 

Істотну конкуренцію їм почали складати дві нові юридичні професії – legal executives і 

licensed conveyancers. 

Окрім Великобританії, де на правовому ринку найбільш активними залишаються 

barristers, solicitors, legal executives і licensed conveyancers, поліструктурність й дуалізм 

професії представлені в інших державах: abogado і procuradores в Іспанії, advocates і 

radca prawny у Польщі, advogados і solicitadores в Португалії, advocates і legal 

procurators на Мальті тощо. 

У країнах, де зберігся історично сформований суб’єктний розподіл праці між 

гілками правової професії, давно й наполегливо триває дискусія про їх злиття або 

ліквідацію “молодшого брата” (різноманітних аналогів французького avoue). 

 Цікавою в цьому плані є активізація полеміки в Іспанії щодо скасування 

інституту procuradores. Обґрунтовуючи необхідність його збереження, самі 

procuradores та їх прихильники наголошують на тому, що не можна розчерком пера 

ліквідувати професію, яка має 500 років історії. Звертається також увага на 
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необхідність додаткових фінансових витрат на створення нової служби розсилки 

повідомлень учасникам судових процесів (в Іспанії цю функцію значною мірою 

реалізують procuradores – І.С.), вагомий щорічний внесок procuradores до ВВП Іспанії 

(800 млн. євро) й небезпеку втрати 50 тис. робочих місць в умовах, коли безробіття 

залишається головною проблемою, що турбує іспанців [837, с. 36, 66]. 

Очевидно, що аналоги avoue не зможуть довго функціонувати як данина традиції 

й рано чи пізно поступляться місцем більш сучасним інституційним правовим 

моделям. З цих причин висловлену Д. Курдельчуком пропозицію щодо впровадження 

на законодавчому рівні спеціалізації адвокатів по типу англосаксонських країн [259, с. 

16] навряд чи слід розглядати як актуальну й таку, що має історичну перспективу. 
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4.4 Принцип корпоративного самоврядування 

 

В українській мові поняття “самоврядування” є синонімом слова 

“самоуправління”. Загальний зміст цього терміну визначається як форма управління, за 

якого суспільство, певна організація, господарська чи адміністративна одиниця тощо 

має право самостійно вирішувати питання внутрішнього керівництва [44, с. 1287].  

Англійський еквівалент цієї дефініції (“self-government”) трактується як 

управління, яке більшою мірою здійснюється під контролем й керівництвом членів 

даної політичної одиниці, ніж зовнішньої влади [932, с. 1066]. Досить поширеною 

серед представників політичних і правових наук за кордоном є розгляд дефініції 

“самоврядування” як ідентичної поняттю “автономія” [907, с. 23-24, 297; 672, с. 154; 

862, с. 17].  

Незважаючи на дещо відмінні погляди щодо ступеня автономності 

самокерованих підсистем, спільним для вітчизняних та зарубіжних авторів є розуміння 

самоврядування як форми самостійного управління внутрішніми справами певної 

соціальної групи. 

Г. Еллінек звертає увагу на те, що самоврядування може бути територіальним 

(самоврядні общинні союзи) й не пов’язаним із територією (публічні корпорації, 

професійні товариства, цехи тощо [135, с. 475]). Протягом тисячоліть останнє набуло 

значного розвитку. Професійне (корпоративне) самоврядування сьогодні є невід’ємною 

складовою внутрішнього устрою співтовариства суддів, адвокатів, прокурорів, 

нотаріусів, аудиторів та інших. 

Виникнення професійних асоціацій адвокатів відносять до часів пізньої Римської 

імперії. У добу Константина Великого (311-337 рр. н.е.) адвокати об’єднуються в 

професійні асоціації (collegia, collegium) при судах. Члени колегій були піднаглядні 

суддям відповідних судів, які вносили їх до спеціального списку (matricula). З середини 

V ст. колегії перетворилися на закриті корпорації. Фактично встановлений numerus 
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clausus змушував претендентів роками чекати появи вільної вакансії, при цьому сини 

адвокатів вносилися до matricula поза чергою [683, с. 26-27]. 

Складність природи адвокатського самоврядування в Україні визначається тим, 

що в ньому переплітаються два начала – вузькопрофесійне, корпоративне й публічне, 

що орієнтовано на реалізацію делегованих державою функцій.  

ЄСПЛ зазвичай відносить органи адвокатського самоврядування до інституцій 

публічного права [806; 678; 638], беручи при цьому до уваги ієрархічний рівень акту, 

яким засновано професійну асоціацію (закон, установчий договір тощо), ціль асоціації 

(просування публічних або приватних інтересів), наявність і обсяг публічних функцій. 

Корпоративне самоврядування є формою самостійного вирішення адвокатським 

співтовариством внутрішньопрофесійних питань, у межах якої адвокати безпосередньо 

або через представницькі органи керують власними справами, здійснюють 

нормотворчу діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законом, реалізують 

кваліфікаційні, дисциплінарні та інші повноваження з метою створення належних умов 

для забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги.  

Принцип корпоративного самоврядування адвокатів у світі становить сукупність 

правоположень, що визначають необхідною складовою внутрішнього устрою 

адвокатури обов’язкове/добровільне членство адвокатів у професійній асоціації, 

виборність й підзвітність її органів, їх самостійність і відокремленість від держави, 

демократизм й гласність діяльності, автономність управління й регуляції, наявність 

дієвих повноважень з підтримання стандартів професійної діяльності. 

Нормативна деталізація окреслених елементів міститься в ст.ст. 2, 5, 9, 33-58 

Закону. Аналіз цих приписів свідчить, що джерелом корпоративної влади виступає уся 

адвокатська громада, суб’єкт і об’єкт владного впливу співпадають. Попри відсутність 

традиційної субординації, що властива державним структурам, більшість 

представників науки визнають існування владних відносин в адвокатурі. 

Представниками адвокатської влади зазвичай вважають керівників та членів органів 

адвокатського самоврядування, для позначення яких у професійній лексиці 
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використовуються словосполучення “адвокатське чиновництво” [38, с. 26], 

“корпоративна влада” [82, с. 653], “генерали від адвокатури”, “міністерство 

адвокатури” [162, с. 22], “професійна олігархія” [799, с. 206] тощо. Останнє явище має 

міцні коріння як за кордоном, так й в Україні. Змінюється мода і президенти, 

перейменовуються вулиці і міста, але окремі керівники десятиліттями “правлять” у 

своєму регіоні.  

З нашої точки зору, нічого деструктивного в цьому немає, якщо людина на 

своєму місці й щиро вболіває за справи корпорації. Водночас, влада нерідко розбещує 

й людина змінюється в негативному напрямі, прагнучи будь-що утриматися при 

посаді. Культура передачі повноважень наступнику перебуває в стадії формування. 

Серед вітчизняних адвокатів добре проходять зібрання з приводу свят чи підвищення 

кваліфікації, але вибори до самоврядних органів часто перетворюються на арену для 

фізичного протистояння й застосування неетичних засобів.  

Незважаючи на те, що обраний до органів самоврядування адвокат є лише 

першим серед рівних й наділений в певних випадках можливістю здійснювати владний 

вплив, що характеризується як “контроль колеги”, мотиви репутаційного, фінансового 

чи особистісного характеру зумовлюють довгу чергу бажаючих змагатися між собою 

за місце на владному олімпі. 

Ефективність професійного самоврядування безпосередньо залежить від 

реалізації принципу незалежності, зокрема, незалежності від суб’єктів із якими 

адвокатові доводиться найбільше сперечатися в процесі професійної діяльності 

(прокуратура, поліція, суд тощо). У вітчизняних умовах принцип корпоративного 

самоврядування є несучою конструкцією принципу незалежності, його операційним 

інструментом. 

Завданнями адвокатського самоврядування закон визначає забезпечення 

незалежності адвокатів, захист від втручання в здійснення адвокатської діяльності; 

підтримання високого професійного рівня адвокатів; утворення та забезпечення 

діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; створення сприятливих 
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умов для здійснення адвокатської діяльності; забезпечення відкритості інформації про 

адвокатуру та адвокатську діяльність; забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України; участь у формуванні Вищої ради юстиції в порядку, визначеному законом. 

Реалізація цих завдань може бути здійснена за умови, коли основний гарант – інститут 

адвокатського самоврядування – є достатньою мірою незалежним. 

Розглядаючи самоврядування як принцип адвокатури, експерти CCBE 

наголошують, що самоврядування забезпечує колективну незалежність представників 

адвокатської професії. Це не що інше, як структурована гарантія незалежності кожного 

окремого адвоката [872, с. 2, 12]. 

Принцип корпоративного самоврядування необхідно відмежовувати від 

принципів адвокатського самоврядування, до переліку яких стаття 43 Закону відносить 

виборність, гласність, обов’язковість для виконання адвокатами рішень органів 

адвокатського самоврядування, підзвітність, заборону втручання органів адвокатського 

самоврядування в професійну діяльність адвоката. Якщо перший є принципом 

адвокатури, то останні виступають принципами її окремого інституту (адвокатського 

самоврядування). 

Для більшості світових адвокатур, особливо української професії, принцип 

корпоративного самоврядування має важливе значення. Разом з тим, дослідження 

досвіду окремих країн показує, що вказаний принцип не має абсолютного характеру. 

Наочний приклад – Мексика, де фактично відсутня корпоративна організація для 

більшості адвокатів країни. Це украй негативно відбивається на фаховому рівні й 

дисциплінарній ситуації серед адвокатів [810, с. 45], проте не виключає самого 

існування досить розрізненої маси адвокатів. 

З огляду на зарубіжну практику ми не погоджуємося із тими авторами, які 

розглядають обов’язковість/добровільність членства адвокатів у професійній асоціації 

як самостійний принцип адвокатури. Обов’язковість чи добровільність членства 

адвокатів у відповідній асоціації можлива лише за умови існування адвокатського 

самоврядування. За його відсутності питання про приєднання до самоврядного органу 
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не виникає, тому характер членства в асоціації виступає елементом принципу 

корпоративного самоврядування. 

На слабкі сторони професійного самоврядування в аспекті кадрового складу 

слушно звертає увагу Є.В. Васьковський, який зазначає, що позитивні результати від 

станового самоврядування можна отримати лише за умови, коли окремі члени 

адвокатури або принаймні їх значна більшість будуть людьми чесними й достойними 

свого звання. У протилежному випадку від станового самоврядування адвокатів можна 

очікувати не кращих плодів, ніж від корпоративної організації якої-небудь зграї крадіїв 

чи червоних валетів. Звідси зрозуміло, що сама по собі станова організація не є 

гарантією проти деморалізації адвокатури, проте вона, навпаки, може виявитися 

згубною без сторонньої підмоги [43, с. 164]. 

Правильні слова класика неодноразово підтверджувалися в процесі історичного 

розвитку адвокатури в різних народів, що актуалізує необхідність налагодження дієвої 

системи стримувань та противаг. 

Самостійність у вирішенні багатьох питань внутрішнього життя не повинна 

супроводжуватися свавільними діями верхівки над “низами”, більшості над меншістю. 

Корпоративна влада не повинна втручатися в професійну діяльність адвоката. Якщо 

органи самоврядування порушують закон, держава не тільки вправі, але й зобов’язана 

відреагувати. Своєю чергою будь-який член корпорації повинен мати право апелювати 

до держави (суд тощо) у випадку посягань на свої законні інтереси.  

В теорії небезпідставно звертається увага на необхідність захисту від своїх же 

колег [564, с. 9]. На практиці міжнародні організації адвокатів фіксують численні й 

істотні порушення [698, с. 6-8; 572, с. 7, 9-10, 13-14, 16-20; 872, с. 3, 5, 9, 11, 13-14] прав 

одних українських адвокатів іншими, тому знаходження балансу між конкуруючими 

публічними й приватними інтересами залишається одним з пріоритетів на 

законодавчому й корпоративному рівні.  

Самоврядування не можливо без підтримки держави, але й остання не повинна 

“задушити його в своїх обіймах”, пригнічити громадсько-професійну ініціативу. 
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Елементи контролю за реалізацією органами самоврядування тих повноважень, які 

мають публічне значення й делеговані державою, є цілком логічними. Важливо при 

цьому не забути про забезпечення співрозмірності повноважень ресурсам, що 

виділяються на їх реалізацію.  

Сфера самоврядної активності професійних організацій адвокатів у сучасному 

світі є дуже широкою. Від інтенсивного лобіювання інтересів професії в уряді 

Великобританії [871, с. 11-12] до організації щорічного престижного танцю [847, с. 

193] в одній з африканських країн. Але, конституюючими, провідними, як правило, 

виступають дві функції – кваліфікаційна й дисциплінарна. Обличчя адвокатури, 

ступінь її автономності значною мірою залежить від того, хто й як реалізує згадані 

функції. Пряме й виключне здійснення їх державними органами не дозволяє говорити 

про наявність адвокатського самоврядування, для існування якого принаймні 

дисциплінарні повноваження мають здійснюватися за участю членів професії.  

Дуже важливим є перелік суб’єктів реалізації кваліфікаційної та дисциплінарної 

функцій в Україні. Допускаючи в попередньому розділі можливість залучення до 

складу органів із зазначеною компетенцією представників держави, хотілося б ще раз 

наголосити, що більшість мандатів повинна залишитися за адвокатами.  

При цьому можна помітити закономірність: чим більш демократичною є країна, 

тим менше значення має закріплення окреслених повноважень за органами 

адвокатського співтовариства. Очікуваний ефект можна отримати за допомогою 

альтернативних механізмів, в основі яких лежать принципи фаховості, прозорості, 

чесності тощо. Це можна проілюструвати на прикладі реалізації кваліфікаційних 

повноважень з добору майбутніх адвокатів, які в Німеччині, Данії, Ісландії чи 

Швейцарії здійснюються органами, що формуюються державою. 

Щоб визначити оптимальний напрям руху на шляху конструювання вітчизняної 

системи адвокатського самоврядування, слід усвідомити провідні підходи до побудови 

корпоративного самоврядування в світі. На жаль, у вітчизняній науці вказане питання 

не отримало належного висвітлення. Окремі автори беззастережно погоджуються із 
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запропонованим С.О. Дехановим [117, с. 147-148] розподілом моделей адвокатського 

самоврядування в країнах Західної Європи, однак цей підхід викликає заперечення з 

огляду на те, що перша й друга моделі виокремлені за принципом утворення 

адвокатських палат, тоді як третя, четверта й п’ята моделі виділені за характером їх 

управління, отже в основу класифікації покладено різні критерії. 

Враховуючи широке розмаїття світових та європейських зразків адвокатського 

самоврядування, вироблення єдиного критерію їх класифікації є безумовно складним 

завданням.  

В основу розподілу має бути покладений критерій, що найбільшою мірою 

відображає сутність самоврядної організації. Вирішальним чином на це впливає 

ступінь самостійності від держави в здійсненні регуляторної, кваліфікаційної чи 

дисциплінарної функції. З огляду на багатовимірність регуляції в адвокатурі, про що 

детально йдеться в § 7.4, основу класифікаційного упорядкування моделей 

адвокатського самоврядування має складати біфункціональний підхід, який дозволяє 

охарактеризувати ступінь повноти дисциплінарної влади професії щодо своїх членів 

(дисциплінарна функція) та участі корпорації в атестації майбутніх адвокатів 

(кваліфікаційна функція). В українських умовах окреслені два напрями визначальним 

чином впливають на інституційну спроможність корпоративного самоврядування, тому 

мають бути покладені в основу класифікаційного розподілу моделей адвокатського 

самоврядування. У процесі формування його конфігурації інші функції враховувалися 

як допоміжний чинник, адже у вітчизняному правовому полі чимало громадських 

об’єднань адвокатів намагаються в межах власних можливостей сприяти реалізації 

функції корпоративного захисту, представництва інтересів корпорації тощо. 

З огляду на вищевикладене, проведений аналіз світової практики організації 

адвокатської професії дозволив виокремити наступні основні моделі корпоративного 

самоврядування: 

Автономна модель. За такої форми організації більшість у складі кваліфікаційних 

та дисциплінарних органів адвокатури належить адвокатам, завдяки чому самостійно 
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реалізуються повноваження в цій сфері. Інші необхідні для нормального 

функціонування корпорації функції також в основному здійснюються без 

невиправданого втручання держави. За наведеним зразком професія організована в 

Іспанії, Англії та Уельсі, Україні, Естонії, Молдові тощо.  

Публічно-селективна модель. Органи адвокатури наділені повною 

дисциплінарною владою над своїми членами, однак не мають вирішального впливу на 

контингент осіб, що поповнює її лави. Добір майбутніх членів корпорації здійснюють 

державні органи або спеціально створені державою інституції (комісії, комітети тощо), 

більшість місць в яких належить не адвокатам.  

Розвиток цієї форми побудови відносин між державою та корпорацією 

пов’язаний із поширенням в Європі думки, що добір майбутніх членів професії не 

може здійснюватися лише адвокатами, тобто потенційними конкурентами. У багатьох 

країнах розвиненої демократії сформувався позитивний досвід й переконання, що дана 

функція може з успіхом здійснюватися не лише органами корпоративного 

самоврядування.  

За таким прикладом організована адвокатура Польщі, Литви, Німеччини, 

Угорщини. 

Гібридна модель. За такої форми організації самоврядні органи корпорації не 

наділені повноваженнями із надання доступу до професійної практики й 

дисциплінарного переслідування. Зазначені функції реалізуються створеними 

державою (королем, парламентом, судом, центральним або регіональним 

міністерством та ін.) гібридними публічними органами із кваліфікаційними та/або 

дисциплінарними повноваженнями (рада, комісія тощо), у складі яких більшість 

становлять не-адвокати, хоча останні там присутні. 

Окреслений вид представлений в Норвегії, Данії, Швейцарії (кантон Цюрих, 

Базель-Штадт тощо) та інших.  

Так, наприклад, у швейцарському кантоні Базель-Штадт створена апеляційним 

судом екзаменаційна комісія, що приймає іспити в претендентів на отримання 
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адвокатського звання, складається з 5 членів (2 вчені-правники, 2 судді, 1 адвокат). 

Дисциплінарне провадження щодо адвокатів здійснює кантональна наглядова комісія, 

яка діє в складі 5 членів (3 судді, 2 адвоката). 

Самоврядні органи корпорації в цих країнах зазвичай є добровільними 

об’єднаннями, що реалізують представницьку функцію, сприяють підвищенню 

кваліфікації, беруть участь в обговоренні законопроектів тощо. 

Деструктивною альтернативою наведеним самоврядним моделям може бути 

фактична відсутність адвокатського самоврядування, як це має місце в Мексиці, де 94 

% адвокатів не належать до жодної добровільної професійної асоціації адвокатів. 

Останні діють більшою мірою як соціальні клуби та політичні платформи для своїх 

членів [810, с. 45, 54-55]. 

Необхідно згадати також про явище “одержавленої адвокатури”. У цьому 

випадку формально або неформально усі функції адвокатури контролюються 

державою через управлінські та/або партійні механізми, однак може зберігатися 

зовнішня видимість демократичності окремих її інститутів (Туркменістан, Іран, КНДР 

та ін. ).  

З числа наведених зразків для України оптимальною є автономна модель, 

оскільки не всі державні та громадські інститути здійснюють діяльність відповідно до 

поставлених законом цілей. 

В умовах широкого залучення до складу органів адвокатського самоврядування 

не-адвокатів питання ідентифікації цього органу як адвокатського повинно 

вирішуватися на підставі того, кому належить більшість. Якщо більшість утворена не-

адвокатами, орган має ідентифікуватися як гібридний й не повинен розглядатися як 

елемент системи адвокатського самоврядування.  

Організаційно-структурні аспекти реалізації принципу корпоративного 

самоврядування висвітлюються далі в §§ 7.2 й 7.5 цієї праці. 
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4.5 Принцип доступності 

 

Яким би не був адвокат професіоналом та порядною людиною, його послуги не 

принесуть користі суспільству, якщо будуть недоступні основній його частині.  

За своїм характером юридичні проблеми населення часто є раптовими й 

гострими, вирішення яких неможливо без допомоги фахівця. Порівнюючи адвоката із 

лікарем, не можна не визнати необхідності функціонування механізму невідкладної 

допомоги від правових “хвороб”, його доступності для членів соціуму.  

Проблема доступності адвокатської допомоги в глобальному масштабі 

підсилюється тим, що за даними Світового банку [936, с. 2], близько 13 % населення 

планети живе в стані абсолютної бідності. 

В Основних принципах щодо ролі адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН 

щодо запобігання злочинів та поводження із правопорушниками в серпні 1990 р., 

звертається увага на необхідність забезпечення для всіх людей доступу до правових 

послуг, що надаються професійними юристами; уряд забезпечує гнучкі механізми 

ефективного й рівного доступу до юристів, надання достатніх фінансових та інших 

засобів для надання юридичних послуг бідним та, за необхідності, іншим особам, які 

знаходяться в несприятливому положенні. Окрім того, уряд забезпечує, щоб усі 

заарештовані та затримані особи, незалежно від того, чи пред’явлено їм обвинувачення 

в скоєнні кримінального злочину, отримували негайний доступ до правника й в 

усякому випадку не пізніше, ніж сорок вісім годин з моменту арешту чи затримання  

[665, с. 85-87]. 

У Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам - членам про свободу 

здійснення професії адвоката, прийнятій Комітетом міністрів Ради Європи 25 жовтня 

2000 р., зазначається про важливість спонукати адвокатів надавати правові послуги 

громадянам, які знаходяться в скрутному фінансовому стані [866, с. 8]. 
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В Стандартах незалежності правової професії, прийнятих МАЮ 7 вересня 1990 р. 

[896], окреслюється обов’язок членів правничого співтовариства зробити свої послуги 

доступними для всіх частин суспільства, щоб нікому не було відмовлено в правосудді. 

Більш повне висвітлення принцип доступності отримав у схвалених резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН “Принципах і керівних настановах щодо доступу до 

правової допомоги в системі кримінального правосуддя” від 20 грудня 2012 року, де 

містяться наступні приписи: 

– держава має розглядати надання юридичної допомоги як один з елементів її 

обов’язків та відповідальності. Для цього за потреби має бути розглянуто питання 

щодо прийняття конкретних законодавчих актів та забезпечення створення системи 

комплексної юридичної допомоги, яка буде доступною, ефективною, сталою та 

надійною; 

– держава має забезпечити, щоб будь-яка затримана чи заарештована особа, яка 

підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального злочину, за який 

передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або смертної кари, мала право на 

отримання юридичної допомоги на всіх етапах кримінального провадження; 

– правова допомога повинна надаватися незалежно від наявності в особи необхідних 

коштів, якщо цього вимагають інтереси правосуддя, наприклад з урахуванням 

невідкладності чи складності справи, або суворості покарання; доступ до правової 

допомоги дітям має бути забезпечений на тих же чи більш м’яких умовах, ніж 

дорослим; 

– ефективна юридична допомога включає, але не обмежується, надання 

безперешкодного доступу до послуг юрисконсульта затриманим, забезпечення 

конфіденційності комунікацій, доступу до матеріалів справи, а також надання 

достатнього часу та можливостей для підготовки свого захисту [172, с. 144]; 

– інформація про право на отримання правової допомоги, його зміст, перелік послуг і 

шляхи отримання доступу до них повинні бути доступними для суспільства; 
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– держава має розробити ефективні засоби правового захисту та гарантії, які будуть 

застосовуватися у випадках, коли виникають утруднення з доступом до правової 

допомоги, її надання затримується чи в ній відмовляється, або якщо особи не були 

належним чином повідомлені про своє право на правову допомогу; 

– спеціальні заходи мають бути прийняті для забезпечення  реального доступу до 

правової допомоги жінкам, дітям та групам осіб з особливими потребами, включаючи, 

але не обмежуючись, осіб похилого віку, представників меншин, інвалідів, осіб з 

психічними розладами, ВІЛ-інфікованих тощо; 

– держава має забезпечити, щоб правова допомога надавалася особам, які мешкають у 

сільських, віддалених, економічно- і соціально неблагополучних районах, а також 

особам, котрі належать до економічно- і соціально неблагополучних груп населення 

[925, с. 8-11, 13]. 

Аналіз приписів міжнародно-правових документів й законодавчого досвіду 

інших держав дозволяє надати змістовну характеристику доступності як принципу 

адвокатури, який утворений сукупністю правоположень, що встановлюють 

територіальні, фінансові, процедурні, темпоральні й інформаційні гарантії 

забезпечення безперешкодного доступу до правової допомоги адвоката. 

Принцип, що розглядається, поєднує організаційно-правові та процесуальні 

елементи. Розглянемо докладніше його основні компоненти. 

Територіальна доступність включає просторову наближеність офісу адвоката до 

місця проживання клієнтури; достатню кількість адвокатів для задоволення правових 

потреб населення; розгалуженість (рівномірність) та зручність їх розташування.  

На жаль, територіальна доступність адвокатури забезпечена не в усіх регіонах 

України, яка є другою за розмірами державою Європи. Це пов’язано із нерівномірним 

соціально-економічним розвитком окремих областей (АРК, міст Києва та 

Севастополя), особливими природно-географічними умовами розташування частини 

населених пунктів [430] країни.  
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Адвокат зазвичай селиться й працює там, де є клієнт і регулярна робота, що 

дозволяє утримувати сім’ю та офіс. Такі умови існують не в усіх районах/містах. Як 

наслідок, адвокатів багато в промислово розвинутих містах, обласних центрах, столиці. 

Натомість у чималій кількості селищ й невеликих містечок їх немає взагалі.  

Директор Координаційного центру з надання правової допомоги А.В. 

Вишневський характеризує ситуацію із нестачею адвокатів у більшості сільських 

районів та малих міст як катастрофічну [528, с. 6].  

З огляду на незалежність адвокатури, держава сьогодні не може примусити 

адвоката переселитися до регіону, де відчувається дефіцит належного рівня 

юридичного обслуговування. Між тим, труднощі з доступом до правової допомоги 

потрібно вирішувати, оскільки існує публічний інтерес у забезпеченні громадян 

правовими послугами на всій території країни незалежно від суб’єктивних бажань 

представників окремих професій. За відсутності в адвоката економічного інтересу 

працювати в певних регіонах, держава має вплинути на підвищення фінансової 

привабливості зміни місця професійної практики шляхом пільг та стимулів.  

Проблема, звісно, виникла давно. У дореволюційний період, наприклад, з 1884 по 

1892 рік у м. Харкові було щорічно зареєстровано близько 50 присяжних повірених. 

Натомість у віддалених провінційних містах Луганську, Бердянську та Маріуполі 

працювало лише по одному присяжному повіреному [341, с. 45; 344, с. 40-41; 345, с. 

35; 347, с. 26-27]. 

В 20-ті роки минулого століття члени Харківської окружної колегії захисників, 

які переважно були освіченими й інтелігентними людьми, висловлювали занепокоєння 

тим, що можливе примусове переселення до села тяжко відобразиться на них, адже 

“товаришу, що від’їжджає необхідно було забезпечити не тільки шматок хліба, але й 

культурні умови існування” [573, с. 88].  

Сьогодні навіть у перенаселеній Японії існують так звані “території, що 

страждають від нестачі адвокатів”. Задля вирішення труднощів Федерація асоціацій 

адвокатів Японії з 2008 року реалізує проект фінансового стимулювання переїзду 
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адвокатів на нові місця шляхом надання позик тим, хто оселився й розпочав практику 

на таких територіях, забезпечення технічної підтримки, включаючи навчання й 

консультування для молодих адвокатів, які переїхали до цих місцевостей [789, с. 22-23] 

тощо. 

В деяких країнах адвокатам, які працюють в економічно неблагополучних 

регіонах, дозволяють одночасно виконувати функції нотаріуса. 

У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН “Принципах і керівних 

настановах щодо доступу до правової допомоги в системі кримінального правосуддя” 

від 20 грудня 2012 року державам вказується на необхідність прийняти заходи щодо 

розробки стимулів для адвокатів задля того, щоб вони були готові працювати в 

економічно й соціально неблагополучних районах (наприклад, звільнення від податків, 

надання стипендій, оплата транспортних витрат й добових), а також добиватися 

організації регулярних виїздів адвокатів до призначених їм на території країни округів 

для надання юридичної допомоги тим, хто її потребує [925, с. 21-22]. 

В Законі про адвокатуру Польщі передбачено, що у випадку, коли на території 

компетенції районного суду жоден з адвокатів не визначив місця своєї професійної 

діяльності, окружна рада адвокатів протягом 30 днів з дня надходження повідомлення 

про зміну місця діяльності або прийняття рішення про виключення з Реєстру адвокатів 

визначає в місцевості, яка є місцем професійної діяльності даного районного суду, 

адвокатові додаткове місце професійної діяльності в місцевості даної палати на термін 

не довший 12 місяців [858, с. 17]. 

У цьому напрямі слід діяти не примусовими, а стимулюючими заходами. З боку 

держави можливо надання пільгових кредитів, зниження оподаткування, сприяння в 

пошуку й безоплатному користуванні приміщенням для здійснення адвокатської 

практики; розширення видів юридичних послуг, що можуть надаватися адвокатом у 

відповідних місцевостях. Зі сторони корпоративних органів адвокатури сприяння може 

полягати в звільненні від сплати внеску на забезпечення реалізації органів 

адвокатського самоврядування, посиленій інформаційно-методичній підтримці. 
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Одночасно слід розвивати електронні резиденції адвокатів, які працюють у 

районах, що прилеглі до населених пунктів, де відчувається нестача правової 

допомоги. Початкову інформацію особа має знайти на сайті адвоката, за допомогою 

якого потенційний клієнт не виходячи з дому, через скайп (відеоконференцзв’язок) 

повинен отримати первинну консультацію. 

Поряд із поточною територіальною доступністю, форс-мажорні обставини 

можуть вимагати від адвокатури проявити ініціативу й реалізувати своє соціальне 

призначення в частині забезпечення інтересів окремих груп населення шляхом 

тимчасового розширення мережі відділень з надання допомоги за місцем їх 

знаходження. 

Так, після Великого східного землетрусу в Японії (березень 2011 р.), в результаті 

якого загинуло більше 15 000 людей, Федерація асоціацій адвокатів Японії відкрила 

пункти надання безоплатної правової допомоги постраждалим в евакуаційних центрах 

та місцях тимчасового розміщення [789, с. 19] осіб, які втратили житло та рідних. 

Рівною мірою слід відзначити ініціативи вітчизняних адвокатів, які під час 

революції Гідності відкрили на майдані Незалежності центри з надання правової 

допомоги, а також надають консультаційну допомогу українським 

військовослужбовцям у зоні проведення АТО. 

До цієї роботи підключаються й центри з надання БВПД. У Черкасах, Полтаві, 

Житомирі, Вінниці, Одесі, Львові та інших містах запроваджені мобільні виїзні 

консультаційні пункти на базі медичних закладів, у яких перебувають на лікуванні чи 

проходять реабілітацію військовослужбовці [61, с. 11]. Також ці мобільні пункти 

працюють на базі місць компактного проживання вимушених переселенців чи освітніх 

закладів, що були переміщені з окупованих територій. 

Фінансова доступність адвокатури включає забезпечення розумності винагороди 

адвоката; державне фінансування програм надання адвокатурою безоплатної правової 

допомоги особам з низькими доходами та представникам інших соціально вразливих 

категорій населення; стимулювання надання адвокатами pro bono та low bono послуг; 
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необтяжливість грошових зборів, що справляються органами адвокатського 

самоврядування з осіб, які виявили бажання стати адвокатами, або іншим чином 

потребують виконання зазначеними органами обов’язків публічного характеру.  

Однією з найбільших проблем, що дійшла до сьогодення з глибини віків, є 

питання оплати праці адвокатам за надання допомоги незахищеним категоріям 

громадян. У 1908 році в провінційному місті Миколаєві особливий комітет піклування 

про народну тверезість не надав субсидію консультації присяжних повірених та їх 

помічників, представники якої надавали правову допомогу біднякам. Через дефіцит 

коштів на загальному зібранні членів консультації було ухвалено рішення поставити 

спектакль зусиллями присяжних повірених та помічників у місцевому театрі (комедія 

М. Гоголя “Ревізор”), грошові надходження від якого спрямувати на фінансову 

підтримку консультації [340, с. 20].  

В період незалежності майже двадцять років не існувало реального механізму 

оплати праці адвокатів за призначенням у кримінальному провадженні, що змушувало 

суддів, слідчих та прокурорів запрошувати своїх знайомих адвокатів для забезпечення 

“присутності в процесі”. Очікувати активного захисту інтересів підзахисного в таких 

випадках не доводилося. 

Проблема доступності правової допомоги не є суто вітчизняною. Десятки 

мільйонів громадян США з низькими й середніми доходами не можуть дозволити собі 

самостійно найняти адвоката [835, с. 11-10]. Схожі труднощі існують у Великобританії 

[841, с. 16] та інших розвинутих країнах. 

Починаючи з другої половини XX століття уряди зарубіжних держав прагнуть 

вирішити проблему шляхом розширення бюджетних асигнувань на правову допомогу 

бідним. Професійні асоціації адвокатів спочатку дуже вороже ставилися до планів 

держави, відскакуючи в жаху від британської програми правової допомоги 1949 року 

як прикладу “повзучого соціалізму” [642, с. 214]. Згодом ставлення змінилося. 

Американська асоціація юристів (ABA) з непримиримого противника перетворилася на 

палкого прихильника [642, с. 214] таких програм. 
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Для частини англійських баристерів доходи від надання правової допомоги, що 

оплачується державою, є основними. В інших юрисдикціях, зокрема Україні, чималий 

сегмент адвокатського співтовариства (5 тис. адвокатів) також залежить від 

державного бюджету. Цим засвідчується уразливість професії від загальної 

економічної ситуації, стану надходження податків, а отже об’єктивних/суб’єктивних 

чинників зміни політики уряду щодо рівня фінансування безоплатної правової 

допомоги. 

Спільною тенденцією, що спостерігається в багатьох державах світу, є урізання 

публічних видатків на правову допомогу незахищеним верствам населення. 

Наприклад, в Англії та Уельсі з 2007 до 2013 року бюджетні витрати на безоплатну 

правову допомогу в кримінальному проваджені було скорочено на 21 % [871, с. 22]. 

Загальний обсяг урядових витрат на правову допомогу в 2015 році склав майже 1,7 

млрд. фунтів стерлінгів [808, с. 54].  

На цьому тлі слід відзначити позитивну динаміку збільшення витрат Української 

держави на безоплатну правову допомогу, яка в 2015 році становила майже 270 млн. 

гривень, що перевищує фінансування 2012 року у 37 разів (7,3 млн. грн.) [225]. 

Відповідно до п. c ч. 3 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод кожний обвинувачений у вчиненні кримінального 

правопорушення має щонайменше право використовувати юридичну допомогу 

захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати 

юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього 

вимагають інтереси правосуддя [245]. На підставі цього припису Європейський суд з 

прав людини звертає увагу, що право на безоплатну правову допомогу не є 

абсолютним, оскільки держави можуть обмежити його реалізацію шляхом 

встановлення двох вимог: 1) покладання на скаржника обов’язку надання 

підтвердження недостатності коштів для оплати юридичної допомоги; 2) відповідності 

такої допомоги інтересам правосуддя.  
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В процесі визначення того, чи потребують інтереси правосуддя надання 

конкретному обвинуваченому безоплатної правової допомоги, Суд керується такими 

критеріями, як серйозність правопорушення і тяжкість покарання за його вчинення, 

враховує складність справи та особисту ситуацію обвинуваченого [744; 886; 863; 924]. 

Після прийняття Закону України “Про безоплатну правову допомогу” від 2 

червня 2011 року, набуття чинності нового КПК України та Закону України “Про 

прокуратуру” стан забезпечення населення безоплатною правовою допомогою істотно 

покращився, в тому числі завдяки зусиллям адвокатури як основного суб’єкта її 

надання. За умови відповідності критеріям, встановленим у ст.ст. 8, 14 Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу”, особа зараз може отримати правову допомогу не 

тільки як підозрюваний чи обвинувачений, але й як свідок чи потерпілий в 

кримінальному провадженні. Необхідна допомога надається також у цивільному, 

адміністративному та інших видах юрисдикційних проваджень.  

На початок 2016 року більше 5 тис. адвокатів перебувають у Реєстрі адвокатів, 

які надають безоплатну правову допомогу. Функціонує більше 100 місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, планується налагодження роботи 

декількох сотень бюро правової допомоги.  

Минулого року різко активізувалася дискусія з приводу того, який суб’єкт 

повинен управляти системою надання БВПД. Керівництво НААУ несподівано 

виступило із гострою критикою на адресу цієї системи, звертаючи увагу на 

“одержавлення” кримінального процесу; створення загрози для існування адвокатури 

через фактичний її розкол на дві частини (незалежних адвокатів та адвокатів з надання 

БПД); високі пропорції бюджетних витрат на утримання самих центрів БПД та їхніх 

посадовців; необхідність передачі повноважень з управління (адміністрування) 

вказаною системою органам адвокатського самоврядування [526, с. 10-12; 165, с. 7]; 

непрозорий, ручний порядок розподілу доручень між адвокатами [362, с. 7], внаслідок 

чого, наприклад, на Полтавщині один адвокат отримав 1 доручення, а інший – 451 

доручення. 
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В Стратегії НААУ на 2016 рік існуючу модель надання БПД названо основною 

загрозою незалежності української адвокатури [158, с. 137]. 

Щоправда, раптова ініціатива адвокатської верхівки не була підтримана багатьма 

адвокатами “знизу”, які наполегливо просили “не захищати їх” [257, с. 7], звертаючи 

увагу на фінансові причини прагнення керівництва перепідпорядкувати сотні 

мільйонів гривень бюджетних коштів. 

Попри те, що Координаційний центр з надання правової допомоги знаходиться в 

сфері управління Міністерства юстиції України, важко заперечити, що його колективу 

за декілька років вдалося “з нуля” [199, с. 63-64] створити ефективно працюючий 

механізм забезпечення доступності правової допомоги в кримінальному, цивільному та 

інших видах судочинства. За якістю, швидкістю дії та широтою охоплення 

незахищених верств населення дана модель є однією з найбільш прогресивних в 

Європі.  

Як свідчать результати всеукраїнського опитування адвокатів, проведеного 

спільно НААУ, Координаційним центром з надання правової допомоги та деякими 

іншими громадськими організаціями, на запитання про особливості здійснення захисту 

адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 53, 6 % респондентів 

охарактеризували рівень їх роботи як добрий, 20, 7 % – як відмінний. Лише 3,9 % 

опитаних зазначили про низький рівень захисту [398, с. 40]. 

На запитання “Чи існує в адвокатурі розкол між адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, й тими, хто не бере участі в її наданні?” 23 % 

опитаних нами адвокатів висловили думку, що не існує. 42 % респондентів обрали 

варіант відповіді “скоріше не існує”, при цьому багатьма правниками зверталася увага 

на штучний характер протиріч між названими групами адвокатів.  

Визначаючи ефективність роботи адвокатів, які надають правову допомогу в 

межах системи БВПД, 3 % респондентів оцінює її на “відмінно”, 41 % – “добре”, 49 % 

–“задовільно”, 2 % – “незадовільно” (Додаток А). Опитування засвідчило поодинокі 
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випадки тиску чи втручання в діяльність адвоката з боку представників держави, які 

працюють у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Не обійшлося, звичайно, без “труднощів зростання”. Підтвердилася частина 

фактів щодо нерівномірного розподілу справ між адвокатами. За результатами 

проведеного внутрішнього аудиту регіонального центру в Полтавській області його 

директора було звільнено з посади [362, с. 7]. Задля попередження таких випадків з 

січня 2015 року розпочалося функціонування відділу внутрішнього фінансового 

контролю [225] та налагодження процесу внутрішнього аудиту в регіональних та 

місцевих центрах з надання БВПД. 

Однак найголовніше те, що існує не тільки прагнення [421], але й створено 

реальний прозорий механізм, який дозволяє кожному адвокату онлайн подивитися й 

проконтролювати, скільки доручень отримав інший колега, яку суму грошей заробив. 

Дані відкриті й оновлюються щотижня на сайті Мінюсту. Така відкритість є 

показовою. 

Разом з тим, існують сумніви щодо готовності забезпечити еквівалентну 

транспарентність з боку органів адвокатського самоврядування. Аналізуючи їх 

фінансову звітність за 2015 рік, можна побачити, що дані про розміри зарплат своїх 

керівників оприлюднили лише трохи менше половини рад адвокатів регіонів.  

Пересічні адвокати побоюються, що передача функції розподілу доручень між 

адвокатами щодо надання БВПД місцевим керівникам органів адвокатського 

самоврядування призведе до кумівства, зловживань та інших волюнтаристських дій, 

адже з державного чиновника стає дедалі легше спитати, ніж із виборного 

представника корпорації.  

В п. 16 Стандартів незалежності правової професії, прийнятих МАЮ 7 вересня 

1990 р. [896], зазначено, що управління програмами й організаціями з надання 

юридичних послуг, що повністю чи частково фінансуються за рахунок суспільних 

грошових коштів, має бути доручено незалежній раді за наявності контролю за її 

політикою, бюджетом і штатом. 
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У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН “Принципах і керівних 

настановах щодо доступу до правової допомоги в системі кримінального правосуддя” 

від 20 грудня 2012 року державам вказується на необхідність розглянути питання про 

створення органу чи підрозділу з надання юридичної допомоги, з тим, щоб надавати, 

організовувати, координувати й контролювати юридичну допомогу. Такий орган має 

бути вільним від зайвого політичного чи судового втручання, бути незалежним від 

органів влади під час прийняття рішень, пов’язаних із наданням юридичної допомоги, 

не повинен слідувати вказівкам чи піддаватися контролю чи фінансовому тиску з боку 

будь-якої особи чи органу при виконанні ним своїх функцій, незалежно від його 

адміністративної структури [925, с. 23]. 

Аналізуючи шляхи посилення незалежності Координаційного центру з надання 

правової допомоги, що належить до сфери управління Мін’юсту України, варто взяти 

до уваги досвід взаємодії судової влади та Державної судової адміністрації України, 

голова якої раніше обирався (звільнявся) Радою суддів України. Оптимальним 

вбачається порядок, за якого директор Координаційного центру з надання правової 

допомоги призначається з’їздом адвокатів України за поданням Міністра юстиції 

України. Висловлення недовіри зазначеному директору 2/3 складу делегатів з’їзду 

адвокатів України має тягнути звільнення його з посади. Такий порядок посилить 

автономність керівництва Координаційного центру з надання правової допомоги від 

держави й водночас сприятиме ширшому врахуванню інтересів адвокатури. 

В жодної держави не вистачить коштів оплатити правову допомогу всім 

нужденним. Тому суспільство й адвокатура як його складова мають розглядати своїм 

громадянським, гуманістичним обов’язком надання правових послуг незахищеним 

верствам населення безкоштовно або за часткову оплату. 

В цьому контексті відзначається конкретикою американський підхід. Правилами 

професійної поведінки Луїзіани (США) передбачено, що кожен адвокат повинен 

прагнути надати юридичні послуги pro bono щонайменше 50 годин на рік [820, с. 34]. 

Суб’єктами отримання такої допомоги вказаний документ називає людей з 
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обмеженими коштами, благодійні, релігійні, громадські, публічні й освітні організації в 

справах, що переважно стосуються вирішення потреб осіб з низькими доходами тощо. 

Найбільші адвокатські об’єднання світу (Clifford Chance LLP, Latham & Watkins 

LLP, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP та інші) в межах проектів pro bono 

щорічно надають безоплатних послуг на сотні мільйонів доларів [713, с. 3; 801, с. 3-4; 

889, с. 1-20; 649, с. 25], будучи більш соціально відповідальними, ніж уряди багатьох 

держав.  

Процедурна доступність адвокатури відображає процесуальний аспект діяльності 

адвоката, включаючи надання реальної можливості клієнту забезпечити вільний, 

рівний та прямий доступ до адвоката, залучити того члена адвокатського 

співтовариства, якому він довіряє; отримати доступ до адвоката з моменту, 

передбаченого в законі; мати достатньо часу і можливостей для підготовки свого 

захисту; дотримання гарантій спілкування між довірителем та адвокатом 

(конфіденційність, відсутність цензури тощо). 

Однією з найбільш проблемних ділянок залишається ранній доступ до правової 

допомоги. ЄСПЛ послідовно вказує на необхідність забезпечення доступу до правової 

допомоги не тільки у випадку арешту (затримання) особи, але й з моменту першого 

допиту підозрюваного працівниками поліції, за винятком випадків, коли за конкретних 

обставин відповідної справи продемонстровано, що існують вагомі підстави для 

обмеження такого права [882].  

Фактичне обмеження волі особи без формального складання протоколу 

затримання не може бути підставою для не допуску захисника. У справі “Nechiporuk 

and Yonkalo v. Ukraine” Суд визнав порушенням права на захист не допуск адвоката до 

особи, із якою поліція фактично поводилася як із підозрюваним у вчиненні злочину 

[844], хоча формально до неї застосували адміністративне затримання. В іншій справі 

ЄСПЛ звернув увагу на важливість забезпечення правової допомоги з моменту, коли 

“становище заявника стало значно вразливішим після вжиття серйозних слідчих 

заходів з перевірки підозри стосовно нього та підготовки версії обвинувачення” [886]. 
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Темпоральна доступність адвокатури передбачає безперервність, стабільність, 

регулярність надання її членами правової допомоги.  

Реалізація публічних функцій не є звичайним правом, але обов’язком адвоката, 

відмовитися від якого можливо лише на підставі передбачених законом поважних 

причин. Звідси кожен має право розраховувати, що в робочий час отримає від адвоката 

необхідні послуги.  

Якщо протягом робочого часу адвокат не надає правової допомоги, пішов у 

відпустку, захворів чи залишив на тривалий час постійне місце юридичної практики, 

повинні існувати механізми задоволення потреб населення. Очевидно, що просте  

розміщення оголошення про тривалу відсутність адвоката в невеликому місті, де 

правнича допомога надається 1-2 адвокатами, може не вирішити труднощів мешканців 

населеного пункту.  

Не випадково, наприклад, у Німеччині, якщо адвокат більше одного тижня не має 

можливості виконувати свої професійні обов’язки – він має забезпечити наявність собі 

заступника, при невиконанні ж цього обов’язку – заступника призначає палата 

адвокатів (§ 53 Федерального положення про адвокатуру ФРН). 

Аналогічні приписи передбачені законами інших держав [734, с. 56; 858, с. 8; 818; 

938, с. 12], зокрема, Франції, Польщі, Чехії, Швейцарії (кантон Женева). Еквівалентні 

норми доцільно встановити в українському законодавстві. 

Естонський закон про адвокатуру покладає на правління адвокатури обов’язок 

забезпечити безперервність організації й надання державної юридичної допомоги та її 

розумну доступність. Організація й надання цієї допомоги уважаються безперервними 

й доступними в розумній мірі, якщо на всі дні забезпечено призначення адвокатів, які 

надають державну юрдопомогу, в кількості, необхідній для своєчасного проведення 

процесуальних дій (ст. 64-1 Закону про адвокатуру Естонії).  

Інформаційна доступність адвокатури включає інформування населення про 

адвоката, його місцезнаходження, час роботи, спеціалізацію і досвід; розташування, 

режим роботи і повноваження органів адвокатського самоврядування. 
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Інформування може здійснюватися в письмовому, електронному та іншому 

вигляді, з урахуванням етичних обмежень, встановлених для рекламування 

адвокатської діяльності.  

З огляду на конфіденційну природу адвокатської праці, клієнт часто обирає 

представника своїх інтересів в умовах дефіциту інформації про добросовісність 

адвоката й достатність його досвіду, внаслідок чого виникає не вирішена дотепер 

проблема “інформаційної асиметрії” [927, с. 108; 916, с. 2689], мінімізація негативних 

проявів якої лежить у площині більш ретельного підходу до вибору правового радника 

шляхом диверсифікації джерел отримання відомостей про нього.  
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Висновки до Розділу 4 

 

Територіальність як принцип організації адвокатури утворена сукупністю 

правових положень, що визначають адміністративно-територіальний устрій країни 

основою побудови й просторових меж функціонування адвокатури. У сучасному світі 

зазначений принцип охоплює два основні аспекти: конструювання моделі адвокатури 

на підставі існуючих меж адміністративно-територіальних одиниць, а не інших 

критеріїв (судового устрою, національної чи мовної приналежності тощо); локалізація 

просторових меж функціонування адвокатів у межах певного регіону.  

Застосування локалізації як територіально обмежуючої вимоги в процесі 

розбудови української адвокатури є недоцільним. 

Принцип обумовленості судоустроєм полягає в побудові адвокатури на підставі 

судового устрою держави, зокрема, утворення регіональних, національних та/або 

спеціальних органів адвокатського самоврядування в межах сфери юрисдикції судів 

певного рівня (виду, інстанційності); наявність особливого механізму добору і 

забезпечення функціонування окремої привілейованої категорії адвокатів, 

уповноважених практикувати перед визначеними судами; закріплення обов’язку 

утримання адвокатської контори за місцезнаходженням певних судів; встановлення для 

іноземних адвокатів еквівалентних обмежень на представництво перед судами 

приймаючої держави залежно від обсягу отриманих прав практики перед судами 

домашньої юрисдикції та ін. 

Маючи поширення в дореволюційну добу та перші роки становлення радянської 

влади, принцип обумовленості судоустроєм не отримав розвитку в сучасній 

українській адвокатурі. Такий підхід вітчизняного законодавця, який надав перевагу 

принципу територіальності, вбачається оптимальним. 

Зміст спеціалізації як принципу організації адвокатури полягає, по-перше, в 

зовнішньому відокремленні органів адвокатського самоврядування, що реалізують 

різні функції (представницькі, кваліфікаційні, дисциплінарні, контрольно-ревізійні 
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тощо); утворенні й наданні організаційними формами адвокатської діяльності 

юридичної допомоги у визначених, окремих сферах правовідносин, та/або в 

інституційному відособленні декількох груп суб’єктів усередині адвокатської професії 

з наділенням їх різним обсягом можливостей надання правової допомоги певних видів; 

по-друге, у внутрішньому розподілі між структурними підрозділами (департаментами, 

практиками тощо) вказаних суб’єктів певних вузькопрофільних напрямів роботи, 

систематичному здійсненні конкретним адвокатом професійної діяльності в межах 

певної сфери правовідносин.  

Спеціалізація охоплює як сферу адвокатського самоврядування, так і сферу 

адвокатської діяльності. Остання має три основні різновиди – спеціалізація сферою 

правовідносин, клієнтурою або їх поєднанням у різних пропорціях. Ключовими 

чинниками, що впливають на можливість запровадження (поглиблення) спеціалізації, є 

місцезнаходження суб’єкта надання правової допомоги (а), його розмір (б) й 

економічна кон’юнктура (в).  

Доцільним є запровадження переліку галузей спеціалізації адвокатів, 

встановлення механізму присвоєння найменування спеціалізованого адвоката шляхом 

прозорої перевірки наявності в претендента достатнього й різнобічного досвіду в 

певній сфері. Отримання найменування спеціалізованого адвоката повинно бути 

добровільним, але реально підтверджуваним високим рівнем його спеціалізації. 

Достатність й різнобічність досвіду адвоката в певній сфері спеціалізації має 

визначатися на підставі набутих поглиблених теоретичних знань та практичного 

досвіду в спеціалізованій галузі. Останній повинен обраховуватися не кількістю років 

(чимало осіб з адвокатським свідоцтвом не практикують або роблять це рідко), а 

числом проведених справ. 

Висловлені в науці пропозиції щодо запровадження на законодавчому рівні 

інституційно оформленої cпеціалізації за англосаксонським взірцем (баристери і 

соліситори) не можна визнати обґрунтованими на сучасному етапі розбудови 

вітчизняної адвокатури. 
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Корпоративне самоврядування є формою самостійного вирішення адвокатським 

співтовариством внутрішньопрофесійних питань, у межах якої адвокати безпосередньо 

або через представницькі органи керують власними справами, здійснюють 

нормотворчу діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законом, реалізують 

кваліфікаційні, дисциплінарні та інші повноваження з метою створення належних умов 

для забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги.  

Принцип корпоративного самоврядування адвокатів у світі становить сукупність 

правоположень, що визначають необхідною складовою внутрішнього устрою 

адвокатури обов’язкове/добровільне членство адвокатів у професійній асоціації, 

виборність й підзвітність її органів, їх самостійність і відокремленість від держави, 

демократизм й гласність діяльності, автономність управління й регуляції, наявність 

дієвих повноважень з підтримання стандартів професійної діяльності. 

Обов’язковість/добровільність членства адвокатів у професійній асоціації не є 

самостійним принципом адвокатури, виступаючи елементом принципу корпоративного 

самоврядування. 

На підставі біфункціонального підходу, який надає можливість охарактеризувати 

ступінь повноти дисциплінарної влади професії щодо своїх членів (дисциплінарна 

функція) та участі корпорації в атестації майбутніх адвокатів (кваліфікаційна функція), 

проведений аналіз світової практики організації адвокатської професії дозволив 

виокремити три основні моделі корпоративного самоврядування.  

Автономна модель передбачає, що більшість місць у складі кваліфікаційних та 

дисциплінарних органів адвокатури належить адвокатам, завдяки чому самостійно 

реалізуються повноваження в цій сфері. Інші необхідні для нормального 

функціонування корпорації функції також в основному здійснюються без 

невиправданого втручання держави (Іспанія, Англія та Уельс, Україна, Естонія, 

Молдова тощо).  

За публічно-селективної моделі органи адвокатури наділені повною 

дисциплінарною владою над своїми членами, однак не мають вирішального впливу на 
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контингент осіб, що поповнює її лави. Добір майбутніх членів корпорації здійснюють 

державні органи або спеціально створені державою інституції (комісії, комітети тощо), 

більшість мандатів в яких належить не адвокатам (Польша, Литва, Німеччина, 

Угорщина). 

За гібридної моделі самоврядні органи корпорації не наділені повноваженнями з 

надання доступу до професійної практики й дисциплінарного переслідування. 

Зазначені функції реалізуються створеними державою (королем, парламентом, судом, 

центральним або регіональним міністерством та ін.) гібридними публічними органами 

із кваліфікаційними та/або дисциплінарними повноваженнями (рада, комісія тощо), у 

складі яких більшість становлять не-адвокати, хоча останні там присутні (Норвегія, 

Данія, Швейцарія та ін.).  

Оптимальною для України є автономна модель корпоративного самоврядування, 

оскільки не всі вітчизняні державні та громадські інститути здійснюють діяльність 

відповідно до поставлених законом цілей. 

Доступність як принцип адвокатури утворена сукупністю правоположень, що 

встановлюють територіальні, фінансові, процедурні, темпоральні й інформаційні 

гарантії забезпечення безперешкодного доступу до правової допомоги адвоката.  

Територіальна доступність включає просторову наближеність офісу адвоката до 

місця проживання клієнтури; достатню кількість адвокатів для задоволення правових 

потреб населення; розгалуженість (рівномірність) та зручність їх розташування.  

Фінансова доступність адвокатури включає забезпечення розумності винагороди 

адвоката; державне фінансування програм надання адвокатурою безоплатної правової 

допомоги особам з низькими доходами та представникам інших соціально вразливих 

категорій населення; стимулювання надання адвокатами pro bono та low bono послуг; 

необтяжливість грошових зборів, що справляються органами адвокатського 

самоврядування з осіб, які виявили бажання стати адвокатами, або іншим чином 

потребують виконання зазначеними органами обов’язків публічного характеру.  
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Процедурна доступність адвокатури відображає процесуальний аспект діяльності 

адвоката, включаючи надання реальної можливості клієнту забезпечити вільний, 

рівний та прямий доступ до адвоката, залучити того члена адвокатського 

співтовариства, якому він довіряє; отримати доступ до адвоката з моменту, 

передбаченого в законі; мати достатньо часу і можливостей для підготовки свого 

захисту; дотримання гарантій спілкування між довірителем та адвокатом 

(конфіденційність, відсутність цензури тощо). 

Темпоральна доступність адвокатури передбачає безперервність, стабільність, 

регулярність надання її членами правової допомоги.  

Інформаційна доступність адвокатури включає інформування населення про 

адвоката, його місцезнаходження, час роботи, спеціалізацію і досвід; розташування, 

режим роботи і повноваження органів адвокатського самоврядування. 

На сучасному етапі правової реформи функції адміністрування системи 

безоплатної правової допомоги повинні бути залишені за Координаційним центром з 

надання правової допомоги. Посилення незалежності цього органу лежить у площині 

закріплення процедури, за якою директор Координаційного центру з надання правової 

допомоги призначається з’їздом адвокатів України за поданням Міністра юстиції 

України. Висловлення недовіри вказаному директору 2/3 складу делегатів з’їзду 

адвокатів України має тягнути звільнення його з посади. Такий порядок зміцнить 

автономність керівництва Координаційного центру з надання правової допомоги від 

держави й водночас сприятиме ширшому врахуванню інтересів адвокатури. 
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РОЗДІЛ 5. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ 

 

5.1 Принцип ефективності 

 

В широкому плані під “ефективністю” розуміється характеристика якого-небудь 

об’єкта (пристрою, процесу, заходу, виду діяльності), що відображає його суспільну 

користь, продуктивність та інші позитивні якості. “Ефективний” трактується як такий, 

що приводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект [44, с. 358]. 

Загальне уявлення про ефективність наповнюється відмінним змістом на рівні 

галузевих наук, що свідчить про полісемантичну природу даної категорії, сутнісні 

параметри якої залишаються предметом дискусій серед вчених. 

В економіці, звідки цей термін отримав широке розповсюдження, ефективність 

тлумачиться як досягнення найбільших результатів при найменших витратах живої та 

уречевленої праці [134, с. 103], отримання суспільством максимуму можливих благ від 

використання його обмежених ресурсів [309, с. 31].  

Для характеристики окремих аспектів ефективності економістами також 

використовуються поняття продуктивності [706, с. 116] й корисності [356, с. 14]. 

Останнє є суб’єктивною категорією, оскільки корисність одного й того ж продукту для 

різних людей є відмінною, що значно утруднює її кількісну оцінку [287, с. 457]. 

Особливістю економічної, технічної [670, с. 187] та деяких інших різновидів 

ефективності є те, що для виміряння цих явищ зазвичай передбачається врахування 

одного чинника, що обмежує можливості екстраполяції відповідного інструментарію 

для оцінки складних соціальних систем.  

Однією з таких багатогранних систем є право. Констатуючи мінливість й 

відсутність постійного значення поняття ефективності як загальнонаукового концепту, 

Л.М. Москвич визначає її з правового боку як функціонально-цільову категорію, що 

характеризує свідому, суспільно значущу діяльність людини й соціальних інститутів, 
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яка завжди пов'язується з очікуванням певного (позитивного) результату [308, с. 67, 

77]. 

Попри широке розмаїття поглядів стосовно даної дефініції, більшість дослідників 

погоджується, що ефективність відображає співвідношення, ступінь реалізації мети і 

досягнутого результату. Останній є наслідком не випадкових чи побічних дій, а 

запланованих, цілеспрямованих й контрольованих заходів. Складність соціально-

правових явищ зумовлює неможливість спрощеного підходу до виміру ефективності 

функціонування їх інституціональних форм, доцільність багатофакторного аналізу 

динамічної складової правової матерії, що включає встановлення рівня досягнення 

поставленої мети, мінімізацію часових, організаційних та фінансових витрат, вплив на 

форми соціальної свідомості (громадська думка та ін.) тощо.  

Прагнучи з тих чи інших позицій комплексно підійти до розробки цього 

багатовимірного явища, вченими-юристами висвітлювалася ефективність законів [651], 

правової системи [834] а також діяльності органів кримінального переслідування [439], 

прокуратури [112], судової влади [758, с. 25] і системи [308], адвокатури [275; 151; 23]. 

Багатошаровість ефективності як теоретичної категорії дозволила науковцям 

окремо дослідити її як мету або засіб реалізації цілі [832, с. 191], вимір ступеня її 

досягнення [758, с. 26], комплекс стандартів [231, с. 37] або правовий принцип [876; 

645; 747]. Саме в останньому значенні ефективність цікавитиме нас у межах даної 

праці.  

Як принцип адвокатури ефективність утворена сукупністю правоположень, які 

встановлюють вимоги до організації та діяльності адвокатської спільноти, що 

забезпечують фактичну результативність, дієвість реалізації поставлених перед нею 

цілей.  

Концепт “ефективної правової допомоги” передбачений низкою міжнародно-

правових актів [866, с. 8], у тому числі Основними принципами щодо ролі адвокатів, 

прийнятими VIII Конгресом ООН щодо запобігання злочинів та поводження із 

правопорушниками в серпні 1990 р., де наголошується на необхідності безоплатного 
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надання такої допомоги у випадках, коли цього вимагають інтереси правосуддя [665, с. 

86-87].  

У схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН “Принципах і керівних 

настановах щодо доступу до правової допомоги в системі кримінального правосуддя” 

від 20 грудня 2012 року [925, с. 10] закріплено, що ефективна юридична допомога 

включає, але не обмежується, надання безперешкодного доступу до послуг 

юрисконсульта затриманим, забезпечення конфіденційності комунікацій, доступу до 

матеріалів справи, а також надання достатнього часу та можливостей для підготовки 

свого захисту. 

Імператив “ефективної правової допомоги” отримує розвиток у прецедентній 

практиці Європейського Суду з прав людини. Згідно п. c ч. 3 ст. 6 Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [245] кожний 

обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше право 

захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного 

на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 

захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 

правосуддя.  

Конкретизуючи сутнісні характеристики допомоги, про яку йдеться в цій статті, 

Європейський суд вимагає забезпечення “ефективного захисту (правової допомоги)” 

[821; 772; 655], “ефективності допомоги” [883; 786].  

Зміст ефективності є різноаспектним. Суд постійно нагадує, що Конвенція 

покликана гарантувати не теоретичні чи ілюзорні права, а їх практичне й ефективне 

здійснення [655]. У справі “Балицький проти України” Суд зазначає, що, хоча право 

кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу 

захисника, який, у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним, воно є 

однією з основних ознак справедливого судового розгляду [662]. 

Окремо наголошується на тому, що в п. c ч. 3 ст. 6 Конвенції йдеться про 

“допомогу”, а не про “призначення захисника”. Одне лише призначення не забезпечує 
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ефективної допомоги, оскільки призначений адвокат може вмерти, серйозно захворіти, 

протягом тривалого часу бути позбавлений можливості діяти [655], або такому 

захиснику можуть перешкоджати у виконанні його обов’язків чи він може ухилятися 

від їх виконання. Якщо національні органи повідомляються про існування такої 

ситуації, вони повинні або замінити захисника, або зобов’язати його чи її виконати ці 

обов’язки [785]. При цьому, втручання від компетентних національних органів 

вимагається лише в тому випадку, коли нездатність захисника ефективно представляти 

інтереси підзахисного є очевидною або в достатній мірі доведена до їх відома якимось 

іншим способом [883; 785; 731]. 

Наповнюючи концепт “ефективної правової допомоги” конкретним змістом, Суд 

визнав порушенням прав обвинуваченого на ефективне забезпечення захисту 

недотримання конфіденційності спілкування між адвокатом та підзахисним у процесі 

першої консультації, під час якої був присутнім поліцейський. Це неминуче 

перешкоджало тому, щоб обвинувачений відверто спілкувався із своїм захисником 

[681].  

Для того, щоб право на правову допомогу було практичним й ефективним, його 

здійснення не повинно залежати від виконання неналежних формальних умов [853]. 

Ефективна участь обвинуваченого під час розгляду кримінальної справи в суді 

передбачає не тільки право бути присутнім, але й право отримувати правову допомогу, 

за необхідності [766].  

Неефективною визнається Судом правова допомога, що супроводжується 

недотриманням адвокатом основних процесуальних вимог, коли таке порушення не 

може вважатися необдуманим захистом чи недоліком аргументації. Так, у справі 

“Ржекалла проти Португалії” адвокат засудженого подала апеляцію на вирок без 

дотримання формальних вимог закону до цього різновиду процесуальних документів й 

наведення доводів на користь власної правової позиції, що закономірно була залишена 

без розгляду Верховним Судом [729].  
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У справі “Дауд проти Португалії” обвинуваченому не було забезпечено надання 

ефективної правової допомоги через те, що в призначеного за три дні до початку 

судового розгляду адвоката не було достатнього часу для вивчення матеріалів 

серйозної, складної справи та обговорення її обставин із клієнтом-іноземцем [731]. 

Схожа ситуація мала місце й в інших випадках [772], при цьому в справі “Саніно проти 

Італії” обвинувачений навіть не знав усіх захисників, що призначалися йому на заміну. 

Суд констатував відсутність підстав припустити, що ці захисники хоч якось обізнані зі 

справою. Поряд з цим, захисники обвинуваченого не висловлювали клопотань про 

відкладення розгляду справи задля ознайомлення зі справою клієнта, а також не 

просили допитати свідків захисту [883]. Слід зазначити, що в більшості наведених 

випадків вочевидь неефективна правова допомога надавалася обвинуваченим у 

порядку призначення (безоплатно), тобто найбільш уразливій категорії осіб, які, 

зазвичай, не мають іншої альтернативи.  

В зарубіжних країнах [808, с. 6, 14; 894; 723, с. 53; 836, с. 830] забезпечення 

ефективної правової допомоги чи окремих її аспектів на сьогодні розглядається як 

один з невід’ємних імперативів та пріоритетів державної і корпоративної політики. 

У вітчизняній нормативній базі про “ефективний правовий захист” зазначається в 

ст. 25 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. У ст. 5 цього ж 

законодавчого акту називається такий принцип державної політики в сфері надання 

безоплатної правової допомоги, як забезпечення якості безоплатної правової допомоги. 

Як і в попередньому, в чинному Законі питанню забезпечення ефективності 

адвокатської діяльності не приділено достатньої уваги, хоча й визначено основні 

критерії, що можуть бути покладені в основу її оцінки. Так, у ч. 2 ст. 25 Закону 

передбачено, що оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів 

місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.  
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Обов’язок адвоката надати ефективну правову допомогу клієнту закріплений 

Правилами адвокатської етики, в яких називаються й окремі її елементи (сумлінність 

виконання доручення, досконалість, ретельність підготовки, оперативність [391, с. 124, 

126-127] тощо). 

Акцент на ефективності не в останню чергу зумовлений потребою подолання 

пережитків минулого, коли окремі адвокати виступали в ролі безініціативного 

“понятого”, забезпечуючи лише формальну, пасивну присутність у процесі 

(“формально – правильно, а за суттю – знущання”). 

На державному [414] й корпоративному [538] рівні затверджено стандарти, що 

покликані підвищити ефективність роботи організаційних форм адвокатської 

діяльності та самоврядування. Попри те, що в назві Наказу Міністерства юстиції “Про 

затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

кримінальному процесі” йдеться про стандарти якості правової допомоги, останні 

охоплюють ширший перелік приписів, вимагаючи від адвоката “активного та 

розумного захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта… своєчасного та 

якісного надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової 

допомоги…”[414] тощо. 

Вказані стандарти, до речі, викликали незадоволення значної кількості 

представників адвокатського співтовариства. Як будь-яка високоінтелектуальна, 

творча діяльність робота адвоката, дійсно, важко піддається стандартизації. Але ж без 

неї марно очікувати забезпечення високого рівня правової допомоги. За чинним 

законом оцінювання якості, повноти та своєчасності правової допомоги віднесено до 

компетенції комісій, утворених радами адвокатів регіонів. Держава тим самим 

делегувала їм значний обсяг повноважень з контролю за обґрунтованістю витрачання 

бюджетних коштів. Своєю чергою, підрозділи Координаційного центру з надання 

правової допомоги здійснюють власний моніторинг [354] дотримання адвокатами 

стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі. 
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Збільшення легітимності в очах адвокатів стандартів якості надання БВПД 

можливо шляхом запозичення литовського досвіду [814], де такі стандарти є 

продуктом спільної нормотворчості представницьких органів адвокатури та 

Міністерства юстиції.  

Практичним підтвердженням прагнення держави реально запровадити принцип 

ефективності в діяльності адвокатури стало закріплення в п. 11 Методики обчислення 

розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 17 вересня 2014 р. 

[302], розгалуженої мережі матеріальних заохочувальних коефіцієнтів, що 

застосовуються в разі досягнення адвокатом позитивного результату для клієнта. Так, 

адвокат отримує підвищену фінансову винагороду від держави в разі ухвалення 

виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття 

провадження судом апеляційної, касаційної інстанції; відмови в задоволенні 

клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, 

обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою; зменшення кількості епізодів обвинувачення тощо. 

Натомість, у випадку прибуття адвоката до затриманої особи пізніше 

встановленого законодавством строку без поважних причин розмір винагороди такого 

адвоката за надану правову допомогу зменшується вдвічі (п. 3 Порядку оплати послуг 

та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 17 

вересня 2014 р. [377]). Гнучка система грошових стимулів й обмежень виступає 

передумовою прагнення адвокатів на високому рівні забезпечувати ефективність 

правової допомоги клієнтам. 

Отже, в світлі практики міжнародних інституцій та приписів національного 

закону реалізація адвокатурою принципу ефективності як інтегральної категорії 

вимагає забезпечення високого рівня фактичної результативності, дієвості в досягненні 

поставлених перед нею цілей.  
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5.2 Принцип мультидисциплінарності 

 

Одним із наслідків глобалізації, тісної економічної інтеграції між державами й 

істотного прогресу в технологічній сфері стало ускладнення пов’язаних із ними 

проблем правового характеру. Усі категорії клієнтів адвокатів дедалі частіше 

потребують інтегрованої послуги, яка поряд із юридичними аспектами дозволяє 

одночасно вирішити невіддільні від них податкові, бухгалтерські, консалтингові та 

інші питання. Необхідність мультидисциплінарного підходу до розв’язання труднощів, 

що постають перед користувачами правових послуг, зумовила активне залучення до 

процесу надання адвокатської допомоги представників інших ліберальних професій.  

Співробітництво з фахівцями інших галузей існувало завжди, водночас у 

сучасних умовах стала нагальною потреба поглибленої співпраці “під дахом” однієї 

організаційно-правової форми господарювання.  

У країнах світу для позначення спільної фахової роботи представників різних 

професій в основному використовується два терміни – “мультидисциплінарна практика 

(рідше – партнерство)” (далі – МДП) і “альтернативні ділові структури” (від англ. 

alternative business structures – далі ABS). Попри велику увагу до проблематики МДП у 

західній науці, серед українських вчених ці питання практично не досліджувалися. 

Між тим транснаціональні МДП (фірми т. зв. “Великої четвірки”) ведуть активну 

діяльність в Україні. Більше того, декілька провідних юридичних фірм України 

(“Василь Кісіль і Партнери”, “Aequo”) позиціонують себе саме як мультидисциплінарні 

правові фірми [928; 648], що привертає підвищену увагу до питань забезпечення 

незалежності, дотримання вимог професійної таємниці та уникнення конфлікту 

інтересів між адвокатами й не адвокатами. 

Існує чимало підходів до визначення МДП [646, с. 794; 851, с. 2200]. 

Формулюючи поняття мультидисциплінарної практики, С.Дж. Макгаррі зауважує, що 

МДП є практикою різних професій в межах однієї структури і загальних інтересів, 

прямо чи опосередковано, в одному чи різних фізичних місцях [835, с. 4-16]. З точки 
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зору британського регулятора (Soliсitors Regulation Authority) мультидисциплінарна 

практика є ліцензованим органом, який поєднує надання зарезервованих і не 

зарезервованих правових послуг разом із іншими професійними послугами [841, с. 2].  

У першому випадку, як бачимо, акцент зроблено на суб’єктах – представниках 

різних професій, тоді як у другому – на інтегрованому продукті їх спільної роботи.  

Ключовими особливостями мультидисциплінарної практики та організаційних 

форм її оформлення (мультидисциплінарне партнерство, LLP, ІLPs та ін.) є те, що, по-

перше, в межах її структури надання послуг і розподіл винагороди здійснюється 

представниками двох чи більше професій; по-друге, результатом їх роботи є 

комбінована послуга, яка складається із юридичних та інших видів професійних 

(аудиторських, управлінських тощо) послуг. 

Отже, мультидисциплінарну практику можна визначити як здійснювану в межах 

однієї організаційно-правової форми господарювання діяльність представників різних 

професій щодо надання юридичних і неюридичних послуг. 

Поширення мультидисциплінарної практики в світі й “важкий” допуск до лав 

адвокатських об’єднань професіоналів-не адвокатів обумовили тектонічні зрушення в 

організації професії, що дають нам підстави говорити про утвердження 

мультидисциплінарності як принципу побудови адвокатури. Його зміст полягає в 

побудові змішаної моделі організаційних форм адвокатської діяльності за рахунок 

включення до їх складу представників інших професій, на яких поширюються етичні 

вимоги і спеціальний порядок допуску до здійснення професійної діяльності 

(інституційний аспект) з метою надання адвокатських та інших професійних послуг 

(функціональний аспект).  

Адвокатам першої половини XX століття було важко уявити, що їхніми 

партнерами у фірмах стануть не юристи. На сьогодні ж МДП дозволено у Німеччині, 

Франції, Італії, Іспанії, Англії та Уельсі, Австралії, Канаді та ін. Заборона на створення 

МДП існує в більшості штатів США, Польщі, Угорщині, Португалії, Аргентині, 

Бразилії, Індії тощо.  
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Звідки ж дме вітер змін, що обумовив стрімкий зріст МДП на межі тисячоліть? В 

основі процесів, що розглядаються, лежить розвиток і поглиблення економічних 

зв’язків на глобальному і регіональному рівні. Відповідно змінилися потреби клієнтів, 

які стали більш складними й орієнтованими на комплексне вирішення. Юридичні 

питання часто невіддільні від бізнесових, аудиторських, податкових, технічних 

аспектів. Отже, споживачі прагнуть отримати всі ці послуги в одному місці, не 

бажаючи витрачати додатковий час і кошти на залучення кожного фахівця окремо.  

В умовах об’єктивно існуючої необхідності в інтегрованій послузі надання 

клієнтам виключно правової допомоги нерідко сприймається останніми як нерозуміння 

чи невміння ефективно задовольнити їх потреби [187, с. 22]. Високий рівень 

конкуренції на юридичному ринку з великою вірогідністю призведе до втрати 

юристами цієї категорії клієнтури. 

Будучи відповіддю на соціальний запит, МДП пропонує широкий діапазон 

послуг “універсального магазину”, принцип єдиного вікна (one stop shop). Її 

перевагами для клієнтів уважаються можливість отримання всебічного вирішення 

проблеми в межах єдиного пакету правових та суміжних послуг, зручність, зменшення 

ціни і витрат часу за рахунок оптимізації спільних експлуатаційних витрат (економія 

на масштабі) і збільшення обсягу наданої допомоги.  

Для МДП відкриваються нові можливості через розширення доступу до капіталу, 

яким володіють не юристи. Інвестиції дозволяють вкласти гроші в розвиток інновацій, 

технології, інфраструктури, кадрів і реклами, визначаючи ґрунтовні передумови для 

формування достатньої клієнтської бази та підтримання балансу якості і 

конкурентоздатної ціни послуг.  

Ключовими аргументами проти МДП є небезпека порушення т. зв. основних 

цінностей юридичної професії – незалежності, відсутності конфлікту інтересів і 

збереження професійної таємниці. Дійсно, на членів різних професій можуть 

поширюватися відмінні вимоги, наприклад, у багатьох юрисдикціях аудитор несе 
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обов’язок розкриття інформації про клієнта, тоді як адвокат повинен зберігати її в 

таємниці. 

Не виключеними є спроби тиску на адвокатів з боку власників (менеджерів) – не 

адвокатів у комерційних чи інших інтересах фірми, що не узгоджуються із етикою 

адвокатської професії. Банкрутство корпорації Enron і наступний швидкий занепад 

Arthur Andersen засвідчили реальність небезпеки узгодженого невиконання аудиторами 

й адвокатами свої професійних обов’язків в інтересах спільного роботодавця. 

Е.С. Адамс вказує на можливість підсвідомої поступки адвокатами діловим 

впливам задля того, щоб сподобатися акціонерам [646, с. 795]. Інші автори звертають 

увагу на потенційні негативні впливи на професійну репутацію адвокатів [660, с. 17] 

або можливість втрати власної професійної культури, якщо багато їх щоденних колег і 

партнерів прийдуть з інших професій [851, с. 2231].  

Неформальними причинами спротиву МДП є побоювання, що їх головні лобісти 

– аудиторські фірми “Великої четвірки” (Deloitte Touche Tohmatsu, 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG) монополізують ринок юридичних 

послуг. Річ у тім, що в бухгалтерському бізнесі рівень концентрації є значно вищим, 

ніж у правовій сфері. Загальна чисельність співробітників цих фірм перевищує 800 тис. 

осіб, а їх сумарна виручка в 2015 році становила більше 120 млрд. доларів США.  

Навіть великі юридичні фірми не мають подібних показників, тож частина 

адвокатів з острахом очікує поглинання або істотного загострення конкуренції. 

Показовою в цьому плані стала справа Wouters, розглянута Європейським Судом 

Справедливості (ECJ) 19 лютого 2002 року. Підставою для звернення до суду стала 

накладена Нідерландською асоціацією адвокатів (NOvA) заборона на створення 

мультидисциплінарного партнерства між адвокатами і бухгалтерами. Існуюче 

обмеження завадило адвокатам м. Амстердама Дж.С. Уотерсу й Дж.В. Савелбергу 

вступити в співробітництво із бухгалтерськими фірмами Arthur Andersen & Co. 

Belastingadviseurs та Price Waterhouse Belastingadviseurs BV відповідно, порушивши, на 

думку скаржників, положення Маастрихтської угоди щодо конкуренції, права на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Arthur_Andersen
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
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заснування і свободи надання послуг. ECJ визнав рішення NOvA таким, що не порушує 

ст.ст. 52, 59 Угоди про заснування ЄС, оскільки таке регулювання “було необхідним 

для належної практики професії юриста” [691]. Значною мірою ECJ реалізував 

концепцію “основних цінностей” професії юриста, вказавши в мотивувальній частині 

на можливу невідповідність між “консультативними” діями адвокатів і 

“контролюючими” діями бухгалтерів, які не пов’язані правилом професійної таємниці, 

співмірним із встановленим для адвокатів. 

Рішення ECJ у справі Wouters й концепт “основних цінностей” професії стали 

основою негативної позиції CCBE щодо МДП. На думку CCBE, проблеми, що 

випливають з інтегрованого співробітництва між адвокатами й не адвокатами із істотно 

відмінними професійними обов’язками й різними правилами поведінки, створюють 

перешкоди, які не можуть бути подолані за допомогою засобів, які б достатньо 

гарантували істотні умови забезпечення незалежності адвоката і конфіденційності 

клієнта. Щодо тих країн, де такі форми кооперації дозволені, CCBE відмічає, що це є 

можливим через наявність в інших професій, які є частиною партнерства, сумісних 

основних цінностей [699, с. 5]. 

Риторика “основних цінностей” є провідною ідеологічною платформою, на 

підставі якої великі громадські організації юристів – ABA, IBA, UIA – заперечують або 

допускають в обмеженому вигляді застосування МДП.  

Попри тривалі дебати, Американська асоціація юристів (ABA) дотепер забороняє 

утворення компаній з не юристами для здійснення юридичної практики й розподіл 

гонорару між ними за юридичні послуги (п. 5.4 Модельних правил професійної 

поведінки [639, с. 108]). Через це МДП дозволено лише в окрузі Колумбія, 

законодавством інших штатів не передбачено. 

Міжнародна асоціація юристів (IBA) дотримується більш поміркованого підходу. 

Так, у комбінованій Резолюції щодо МДП, ухваленій IBA в червні 2001 р. у Стамбулі, 

IBA уважає за необхідне заохочувати регулятивні інстанції та уповноважені структури 

забезпечувати наявність і здійснювати підтримку правил щодо комплексного 
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співробітництва між юристами та особами, які не є юристами, в межах яких 

приділяється увага істотно важливим характеристикам співтовариства юристів і які 

забезпечують наявність належних гарантій (п. 7).  

Конкретизуючи свою позицію, IBA вказує, що такі правила могли б містити: a) 

точні вимоги щодо уникнення суперечних один одному інтересів, які виключають 

можливість поєднання, наприклад, аудиторських послуг з консультаційними 

послугами або юридичним представництвом; б) точні правила щодо обмеження 

доступу до конфіденційної інформації; в) положення, що визначають мінімальну 

частку у власності та/або мінімальний ступінь контролю над прийняттям рішень, 

якими в різних видах МДП повинні володіти юристи; г) вимогу про те, що у випадку з 

несумісними або суперечними один одному правилами поведінки між юристами та 

іншими професіоналами, стосовно яких здійснюється регулювання, переважну силу 

повинно мати правило, яке забезпечує найбільший захист клієнта і громадських 

інтересів [716]. 

Звертається увага й на те, що профільні послуги, які надаються правовим 

співтовариством, є унікальними і відмітними, що тягне необхідність приділяти 

регулятивним межам щодо правового співтовариства окрему увагу, яка відрізняється 

від тієї, що приділяється іншим професійним співтовариствам [873].  

Незважаючи на те, що авторитетні громадські організації адвокатів декларують 

негативну або стриману позицію щодо МДП, практика законотворення провідних 

держав світу йде шляхом розширення сфери застосування цього інституту.  

Навіть в Англії, що відома своєю прихильністю до збереження вікових традицій, 

після тривалої дискусії Правове товариство Англії та Уельсу в 1998 році випустило 

консультаційний матеріал із красномовною назвою “Мультидисциплінарна практика – 

Навіщо?... Чому б ні?”. 

За повідомленням декількох іноземних джерел [812, с. 17; 660, с. 20], досвід 

застосування МДП є досить позитивним. Разом з тим, не обійшлося без труднощів. 

Так, станом на лютий 2015 р. в Англії та Уельсі зареєстровано лише 370 ABS. 
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Невелика кількість ABS, за визнанням Soliсitors Regulation Authority, пов’язана із тим, 

що регуляторний орган надмірно регламентував дозвільні процедури щодо 

незарезервованої юридичної практики, що “придушило розвиток МДП … призвело до 

дублювання і конфлікту регулювання… окремі правила стали перешкодою для 

ефективного ліцензування й регулювання… а це, можливо, збільшило витрати для 

фірм й утримало їх від виходу на ринок” [841, с. 2].  

Більш динамічно розвивається австралійський аналог МДП (incorporated legal 

practices). Так, у штаті Новий Південний Уельс (Австралія) зареєстровано більше 1800 

ILPs [652, с. 12], правове регулювання яких постійно удосконалюється. Різке падіння 

кількості нарікань на роботу ILPs спостерігалося в зв’язку із запровадженням 

превентивного підходу “належних систем управління” в штатах Квінсленд та Новий 

Південний Уельс [917, с. 2679]. 

Чи потрібна МДП українському ринку професійних послуг? На нашу думку, 

потреба існує. Окрім висловлених вище аргументів на її користь, слід врахувати 

наступне.  

По-перше, де-факто мультидисциплінарну практику в Україні здійснюють прямо 

або через пов’язані фірми усі аудиторські компанії “Великої четвірки”, а також чимало 

вітчизняних юрфірм. Але ця спільна діяльність з представниками інших професій 

практично не урегульована законодавством про адвокатуру.  

Якщо ж компаньйони обирають комерційну форму господарювання (ТОВ, ПП та 

ін.), то дотримання етичних вимог узагалі передається до сфери доброї волі власника 

найбільшої частки статутного капіталу, оскільки Правила адвокатської етики на нього 

можуть не поширюватися.  

Так, наприклад, представник аудиторського гіганту PJSC “Deloitte & Touche 

Ukrainian Services Company” пропонує в Україні своїм клієнтам поряд із аудитом 

комплекс юридичних послуг у сфері господарського, трудового, податкового і митного 

права, імміграційного законодавства, корпоративного злиття і поглинання. У штаті 
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компанії працюють як юристи, так й адвокати, що може створити ризики, про які 

йшлося вище. 

Отже, юридична регламентація МДП лише закріпить фактично існуючі 

відносини, надасть їм правової визначеності, дозволить впевнено й усебічно захистити 

права клієнтів.  

“Мультидисциплінарний підхід” [425], до речі, взяли на озброєння й державні 

органи в процесі надання юридичної, психологічної та інших видів допомоги через 

територіальні центри соціального обслуговування. 

По-друге, специфіка українського юридичного ринку полягає в тому, що 

домінуючими тут є не великі міжнародні, а національні правові фірми. Тривалий час 

ключовими вітчизняними гравцями досить скептично сприймалася можливість 

широкої експансії аудиторських фірм “Великої четвірки”.  

Проте на протязі останніх двох років правові підрозділи “Великої четвірки” 

істотно активізувалися. Керівники їх українських офісів (КПМГ-Україна, PwC Legal) 

публічно проголосили свою стратегічну мету – поглиблення присутності на ринку 

юридичних послуг [318, с. 10; 316, с. 4]. Коментуючи свої плани, голова КПМГ-

Україна О. Попов зазначив про зустрічний рух – “юристи опановують наші сфери, а 

ми, своєю чергою, успішно освоюємо традиційні юридичні напрями практики” [318, с. 

10]. Окрім того, цей автор звертає увагу на те, що в багатьох країнах більше ніж 50 % 

доходів компаній Big 4 формують неаудиторські послуги. 

Експансіоністські наміри аудиторських велетнів “не додали радості” 

представникам [317, с. 9] правових фірм. Інтереси вітчизняних адвокатів мають 

отримати захист й підтримку на законодавчому рівні шляхом стимулювання до 

співпраці із національними постачальниками правових послуг, деталізації вимог щодо 

якості останніх та відповідності українським стандартам надання правової допомоги. 

По-третє, із розвитком технологій та утвердженням протягом останніх десятиріч 

стійких клієнтоцентристських тенденцій, споживач поступово перетворився на 

центральну фігуру, довкола якої “обертаються” сервісні постачальники, забезпечуючи 
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найбільшу зручність й оптимальну ціну послуг. Інтернет рясніє пропозиціями 

комплексного вирішення усіх проблем, не виходячи з будинку. Очевидно, що за 

відсутності ліцензованого органу потенційний клієнт буде схильний звернутися до 

нерегульованих постачальників різного ступеня ненадійності.  

По-четверте, це допоможе зарубіжним клієнтам, які звикли користуватися 

послугами МДП, обрати собі в Україні правового радника. За кордоном МДП ретельно 

відрегульована, тож іноземці, очевидно, шукатимуть еквівалентного ліцензованого 

постачальника правових і суміжних послуг. Не секрет, що зараз українська юридична 

фірма з двох співробітників (як адвокатів, так і навіть не юристів) може рекламувати 

свої послуги майже в усіх галузях права і видах практики, в тому числі неюридичної, 

залучаючи безпосередніх виконавців на умовах аутсорсингу. Дієвих гарантій прав 

клієнтів таких фірм українське законодавство не передбачає, обов’язкове страхування 

відсутнє. 

Наукою [660, с. 22-25; 851, с. 2217; 835, с. 9-21] і законодавчою практикою [769, 

с. 2; 868, с. 33-35] зарубіжних країн напрацьовано багато моделей МДП. Обрання 

конкретного зразка для української адвокатури має відбуватися за результатами 

обговорення із адвокатами в особі, насамперед, органів адвокатського самоврядування. 

Важливо при цьому взяти до уваги, що встановлення непропорційних обмежень 

на власність не-адвоката в МДП значно зменшить кількість бажаючих інвестувати 

через звужені можливості “міноритарного” власника впливати на управління й 

розподіл доходу. Оптимальним є формування власності МДП на паритетних засадах, 

як це регламентовано в Квебеці (Канада), де частка власності адвоката має становити 

не менше 50 % [870].  

Найбільш проблемним у світі є формування партнерств між адвокатами й 

аудиторами (бухгалтерами). Не виникає особливих труднощів у державах, в яких 

обидві професії мають сумісні основні цінності й схожі правила поведінки, а отже 

закон дозволяє професійні об’єднання представників вказаних професій. Така 
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можливість передбачена, наприклад, законодавством Німеччини (ст. 59-а BRAO, ст. 1 

PartGG) [686, с. 29; 769, с. 1]. 

Складніше тим країнам, де професійні обов’язки адвокатів й аудиторів 

(бухгалтерів) не узгоджуються між собою. У цьому випадку можлива як повна 

заборона такої співпраці, так й встановлення багаторівневої системи організаційно-

правових запобіжників, наприклад, структурування великого МДП таким чином, щоб 

адвокати, які надають юридичні послуги, організовувалися й контролювалися окремо 

від інших відділів МДП [640] тощо.  

Можливість створення в Україні мультидисциплінарних об’єднань між 

адвокатами й представниками інших професій має бути закріплено для тих 

професіоналів, нормативні вимоги до статусу й поведінки яких узгоджуються із 

основоположними принципами адвокатури. 

Таким чином, на сьогодні очевидною є тенденція до утвердження й розширення 

сфери застосування мультидисциплінарності як принципу побудови адвокатури в світі. 

Україна, на нашу думку, не повинна залишитись осторонь цього процесу.  
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5.3 Принцип розумної винагороди  

 

Відображаючи економічну природу відносин клієнта і адвоката, питання про 

гонорар завжди належало до найбільш складних й дискусійних. Було б неправильно 

думати, що тільки грошова винагорода спонукає адвоката до захисту інтересів клієнта. 

Потужними чинниками правозахисної активності виступають моральне задоволення, 

професійний інтерес, повага клієнтів, визнання й авторитет в юридичному 

співтоваристві. Проте на першому місці для більшості представників професії 

знаходиться гонорар, адже без нього неможливо систематично займатися 

адвокатською діяльністю. 

Чинний Закон визначає гонорар як форму винагороди адвоката за здійснення 

захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. У проекті, 

який був направлений до Венеційської комісії напередодні ухвалення нового Закону, 

містилося застереження, що гонорар є грошовою винагородою адвоката. Експерти 

даної комісії рекомендували видалити прикметник “грошова” задля надання адвокатам 

можливості домовитися про гонорар у не грошовій формі, наприклад, щодо домашньої 

худоби в сільській місцевості [793, с. 5]. Очевидно, не без впливу зарубіжних 

правників чинна редакція Закону не передбачає жорсткої прив’язки форми оплати 

наданої правової допомоги до грошей. 

В теорії сформовано декілька основних підходів щодо правової природи 

гонорару. 

Прибічники т. зв. відносної безоплатності розглядають гонорар як винагороду за 

надану послугу, вдячність, яку не можна ані таксувати, ані примушувати до неї [306, с. 

7]. Такий honorarium є добровільною пропозицією, яка не дає юридичних підстав для 

подачі позову про його стягнення й рівною мірою не наділяє клієнта правом 

позиватися з приводу неналежного виконання [683, с. 24]. 

Коментуючи подібні погляди, І.В. Головань зазначив, що “така безкорисливість 

межує з лицемірством” [88, с. 94]. 
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Нормативне підґрунтя альтруїстичного розуміння гонорару було закладено в 

ухваленому в Римі в 204 р. до н.е. законі Цинція, текст якого, на жаль, не зберігся. На 

думку більшості істориків, даний законодавчий акт встановлював заборону адвокатам 

приймати плату за свої послуги [683, с. 35]. З точки зору інших дослідників, закон 

Цинція забороняв адвокату обумовлювати й брати собі гонорар до початку процесу, 

проте дозволяв отримувати його після закінчення розгляду справи у вигляді подарунка 

[42, с. 53]. 

Влада наполягала, щоб адвокати не брали плату за свої послуги, проте ті 

продовжували її стягувати так чи інакше. Серед поширених хитрощів, до яких 

вдавалися адвокати, були спроби замаскувати додаткову оплату як позичку, 

компенсацію судового збору і витрат (sportula), нагороду за перемогу (palmarium) [683, 

с. 35-37]. 

Не зважаючи на практичні труднощі із впровадженням закону в життя, ідея щодо 

прирівнювання гонорару до добровільного, почесного дарунку з боку клієнта має 

чимало прихильників. Серед її найбільш яскравих представників слід відзначити Є.В. 

Васьковського, який обґрунтував належність відносної безоплатності до принципів 

адвокатури.  

 В основі позиції патріарха вітчизняної науки про адвокатуру лежить 

переконання, що гонорар адвоката є замаскованим митом для клієнта за користування 

правозаступництвом. Таке мито повинно розраховуватися з урахуванням платіжної 

спроможності клієнта й важливості для нього наданої адвокатом послуги. Іншими 

словами, адвокат повинен приймати від клієнта гонорар у тому розмірі, який пропонує 

сам клієнт. Із зовнішньої сторони цей гонорар отримує вигляд подарунку. У випадку ж 

ненадання клієнтом жодної винагороди або надання такого гонорару, який вочевидь є 

неспіврозмірним своїм засобам та важливості наданої послуги, адвокат повинен мати 

право подачі позову до недобросовісного довірителя.  

Проводячи паралелі із лікарями, Є.В. Васьковський пропонує, щоб багатий 

винагороджував адвоката й за себе, й за бідних. У випадку програшу справи адвокат, 
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на думку цього автора, не може вимагати з клієнта гонорар через суд [43, с. 105, 108-

111, 118].  

Екстраполюючи наведені думки на грунт сучасності, необхідно відзначити 

досить “ідеалістичний” характер досліджуваних поглядів, у зв’язку із чим не можемо з 

ними погодитися.  

Пропозиція щодо заборони стягнення гонорару у випадку програшу справи 

вбачається недостатньо обґрунтованою. Після завершення судового процесу завжди 

існує сторона, яка “виграла” або “програла” справу. Виходить, у кожному другому 

випадку адвокат може залишитися без гонорару. Але ж роботу він виконав, 

витративши свій час і зусилля заради клієнта. Кінцевий результат, натомість, залежить 

не тільки від адвоката.  

Сам Є.В. Васьковський визнає панування в умовах відносної безоплатності 

свавілля, але свавілля клієнта, яке вбачається ним найменш небезпечним для адвоката, 

й звісно, повністю нешкідливим для клієнта [43, с. 119]. Таке свавілля, на нашу думку, 

може залишити адвоката без шматка хліба. Вирішення питання про гонорар 

одноособово клієнтом й зазвичай після завершення справи є фактично одностороннім 

правочином з його боку. Можна навести багато прикладів щирої вдячності клієнтів, 

проте практика знає й чимало випадків, коли “професійні користувачі” послуг адвоката 

забувають про нього відразу після відвернення загрози власним інтересам. Тоді вже 

сам адвокат змушений по судах бігати за клієнтом “із поганою пам’яттю”. 

Прагнення перекласти основний фінансовий тягар на багатих клієнтів також є 

досить проблематичним, оскільки більшість адвокатів не має такої клієнтури. Основна 

маса адвокатів обслуговує людей середнього достатку та осіб з низькими доходами, 

отже може й не дочекатися заможного довірителя. 

Очевидно, що на цьому шляху важливо уникнути крайнощів, – не перетворити 

отримання гонорару на збір подаяння або вимагання.  

Суто економічна доктрина адвокатського гонорару розглядає його як винагороду, 

розмір якої є результатом взаємодії тих же факторів, що впливають на ціну інших 
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послуг в умовах вільного ринку, передусім попиту й пропозиції, а також вартості 

“виробництва” юридичного продукту. Остання не може бути нижчою, ніж собівартість, 

що формується шляхом сумування вартості юридичної освіти адвоката, бібліотеки й 

офісного обладнання, автомобіля й поточних витрат для підтримання офісу та 

керування автомобілем у професійних цілях, а також винагороди, що є приблизно 

рівною тій, яку б адвокат міг отримати в інших сферах [931, с. 232]. Корисність даного 

підходу полягає в можливості вироблення мінімальної ціни правової допомоги, яка 

дозволяє адвокату “утриматися на плаву” в професії й забезпечувати розвиток. 

Неможливість застосування виключно утилітарного інструментарію до 

формування соціально значущої ціни адвокатської допомоги зумовили домінування 

комплексного підходу щодо розуміння гонорару як винагороди, в основі якої лежить 

поєднання економічних та професійних компонентів.  

Як Закон, так й Правила адвокатської етики визначають, що при встановленні 

розміру гонорару повинні враховуватися складність справи, кваліфікація і досвід 

адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Що ж розуміти під 

“іншими істотними обставинами”? 

На законодавчому, корпоративному й доктринальному рівнях в Україні та за 

кордоном під час розрахунку розміру гонорару пропонується враховувати наступні 

чинники: популярність адвоката [868, с. 20; 869, с. 561], звичайний розмір гонорару, 

який сплачується в даній місцевості за певні правові послуги [820, с. 3]; важливість і 

значущість питання для довірителя [782]; ризик відповідальності адвоката [867, с. 65]; 

втрата можливості для іншої зайнятості [878, с. 125]; навички і репутація адвоката 

[683, с. 38]; природа й тривалість професійних відносин з клієнтом [639, с.19] тощо. 

Вказані фактори оцінюються в сукупності один з одним, надаючи можливість 

індивідуалізувати розмір гонорару до специфіки конкретної справи. 

Багатовимірність компонентів гонорару не дозволяє винайти його універсальної 

формули на всі випадки життя. Водночас можна виділити узагальнюючу ознаку, якій 

він повинен відповідати, – це критерій розумності. 
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Про необхідність забезпечення розумної винагороди адвоката найчастіше 

наголошується в документах, що містять міжнародні стандарти [768, с. 3; 714, с. 18], 

вітчизняних [400; 391, с. 127] та іноземних [820, с. 3; 829, с. 159] нормативно-правових 

і корпоративних актах, у наукових працях представників української [88, с. 103] та 

закордонної [878, с. 119; 636, с. 10; 793, с. 9] доктрини. 

В Правилах професійної поведінки адвокатів Луїзіани (США) міститься заборона 

адвокату укладати угоду щодо набуття нерозумного гонорару чи нерозумної суми 

витрат [820, с. 3]. 

Окрім вимоги розумності, поширеною є позиція, згідно якої гонорар адвоката 

повинен бути справедливими [868, с. 38; 149; 709, с. 5; 714, с. 18], обґрунтованим [149], 

скромним [306, с. 7].  

Нормативними актами низки держав (Іспанія, Люксембург та інші) прямо 

передбачено можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, 

чиї гонорари були надмірно завищеними чи необґрунтованими.  

Загальними труднощами застосування оціночних категорій (розумний, 

справедливий, обґрунтований гонорар) є багатоваріантність суджень. Чи можна 

кваліфікувати розмір адвокатського гонорару як несправедливий з огляду лише на те, 

що існує така думка? Адже паралельно зазвичай присутні протилежні точки зору.  

Подолання розбіжностей поглядів у цьому напрямі здійснюється в США шляхом 

застосування тесту “чи є гонорар настільки завищеним й непропорційним виконаній 

роботі, що шокує совість” [878, с. 124] 

Так, у справі Bushman v. State Bar of California адвокат намагався отримати зі 

своєї шістнадцятирічної клієнтки 2800 доларів США за правове супроводження 

нескладної справи про розлучення, заявивши про відпрацювання більш ніж 100 годин. 

Суд постановив стягнути з клієнта 300 доларів США, при цьому адвокат-опонент 

витратив на справу 5 годин. З огляду на очевидну непропорційність майнових вимог 

адвоката реальній вартості наданих послуг, а також наявність в його діях елементів 
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шахрайства та хитрощів [878, с. 124], адвоката було притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності. 

Чимало схожих прикладів знає вітчизняна історія і сьогодення. У 1886 році до 

Ради присяжних повірених округу Харківської судової палати надійшло декілька скарг 

від різних клієнтів на адвоката М., який лише частково виконував взяті на себе 

зобов’язання й постійно вимагав додаткових коштів. На обґрунтування своєї позиції 

одна із скаржниць додала отриманий нею від адвоката лист наступного змісту: “Ваше 

дъло лежитъ безъ движения, потому что нечъмъ его двигать, всъго я получил 5 руб., а 

этого мало. Пришлите еще 10 руб. и тотчасъ все пойдетъ” [343, с. 9]. Дисциплінарний 

орган заборонив М. виконання обов’язків присяжного повіреного строком на чотири 

місяці. 

В сучасній українській практиці [495], на жаль, залишаються непоодинокими 

спроби адвокатів отримати з клієнтів надмірний гонорар.  

Складовою розумної винагороди є її достатність. За справедливим зауваженням 

Міжнародної асоціації юристів, незалежність юриста вимагає його економічної 

незалежності, яка може бути гарантована лише достатнім доходом від його 

професійної діяльності [874]. Якщо адвокат має недостатній дохід, у нього виникає 

спокуса нав’язати клієнту зайву роботу чи вдатися до протиправних дій щодо майна 

свого довірителя. 

За розміром гонорар повинен відповідати кількості та якості здійсненої 

адвокатом правової роботи, узгоджуватися із мінімально допустимою економічною 

собівартістю адвокатської праці, за способом внесення – не принижувати його честь та 

гідність. 

Отже, саме критерій розумності винагороди дозволяє узгодити економічні 

інтереси адвоката із поставленими перед ним публічно-професійними завданнями, 

виступає дороговказом в океані суб’єктивних та об’єктивних життєвих обставин, які 

впливають на визначення розміру гонорару, створюючи умови для його гнучкої 

адаптації до потреб конкретної людини та обставин справи.  
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Аналіз п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону дозволяє дійти висновку, що законодавець як окремі 

умови договору про надання правової допомоги розглядає оплату за надання правової 

допомоги та оплату фактичних витрат, необхідних для виконання договору. Фактичні 

витрати (оплата перекладу, нотаріального посвідчення документів, копіювальних робіт 

тощо) необхідно відрізняти від накладних витрат.  

В США, до речі, прямо закріплено, що накладні витрати адвокатської практики, 

які не понесені адвокатом виключно в зв’язку з певною справою, не повинні 

стягуватися з клієнта (ч. 3 п. “е” ст. 1.8 Правил професійної поведінки адвокатів 

Луїзіани). Такі накладні витрати включають, але не обмежуються, офісну орендну 

плату, витрати на комунальні послуги, плату за місцевий телефонний зв’язок, 

канцелярські товари, фіксовані витрати на цінне майно та звичайні послуги секретаря й 

помічників [820, с. 8]. 

Передбачивши правило, за яким до договору про надання правової допомоги 

застосовуються загальні вимоги договірного права, український законодавець зробив 

важливе застереження, згідно якого такий договір, серед іншого, не може суперечити 

правилам адвокатської етики. 

На жаль, у законодавстві не визначено, до якого з різновидів правочинів 

належить договір про надання правової допомоги. Найчастіше його відносять до 

договору про надання послуг [22, с. 7; 575; 88, с. 77] чи змішаного договору [253, с. 

90], рідше – до договору доручення або підряду. 

В західній юриспруденції досить поширеною є класифікація способів обчислення 

гонорару адвоката (видів гонорару) на погодинний, фіксований та умовний [672, с. 148; 

833, с. 272, 278], яка, з нашого боку, підлягає доповненню четвертим різновидом – 

гібридним (комбінованим) гонораром, що поєднує елементи попередніх. 

В основі погодинної оплати праці адвоката лежить час. На відміну від багатьох 

параметрів, час як об’єктивна категорія може бути виміряний й ретельно обрахований. 

Розмір гонорару формується шляхом множення вартості на кількість годин, 

витрачених адвокатом.  
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Попри простоту й зрозумілість, представлена система містить ряд істотних 

недоліків. Досить важко спрогнозувати й згодом проконтролювати реальну кількість 

відпрацьованих годин, особливо у випадку, коли репутаційні втрати не сильно 

бентежать адвоката. Та навіть добросовісний адвокат має матеріальну зацікавленість 

“перевиконати”, здійснити зайві правові заходи, збільшивши фінансові видатки 

клієнта. Ще давньоримські адвокати були помічені в затягуванні судових процесів з 

метою збільшення своїх гонорарів [683, с. 29]. Отже, ризик значних, непередбачених 

витрат лежить повністю на клієнті. 

Такому ризику, на жаль, не кореспондує потужний стимул до досягнення 

найвищої користі для клієнта, оскільки оплата поступить на рахунок адвоката 

незалежно від досягнутого результату.  

Фіксований розмір гонорару може бути визначений домовленістю із клієнтом або 

бути встановленим нормативними актами. 

Встановлення “твердої суми гонорару” дає можливість довірителю планувати 

власні фінансові витрати й бути впевненим у тому, що їх загальний обсяг не вийде за 

межі попередньо обумовленого розміру незалежно від тривалості провадження.  

Проте ця модель погано узгоджує інтереси адвоката й клієнта. Якщо справа 

виявиться простою, клієнт може переплатити. У випадку ж значного ускладнення та 

непропорційного збільшення витрат часу, адвокат відчуватиме, що йому недоплатили.  

В адвоката слабка мотивація більше часу приділяти справі клієнта, оскільки 

незалежно від того, ретельно чи поверхово, швидко або повільно він працює в справі 

довірителя – гарантований розмір гонорару буде отримано. Ризики програшу справи 

несе виключно клієнт. 

В Німеччині, окремих кантонах Швейцарії, Болгарії та ін. країнах за низкою 

категорій справ гонорар адвоката визначається на підставі такси.  

На українських землях такси адвокатських гонорарів використовувалися в 

дореволюційний [82, с. 521-529] та радянський [437, с. 198-199; 166, с. 79-80] періоди. 

В окремих регіонах традиції живуть й сьогодні. Наприклад, Рішенням Ради адвокатів 
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Чернігівської області від 21.01.2014 р. [464] затверджено Рекомендації щодо 

застосування мінімальних ставок адвокатського гонорару. Аналогічні рішення [489] 

приймалися й раніше. 

Предметом постійних дискусій в західній юриспруденції виступають обов’язкові 

чи рекомендовані мінімальні й максимальні ставки адвокатського гонорару.  

Корпоративні органи адвокатури обстоюють думку, що закріплення 

мінімального тарифу забезпечує належний рівень якості правової допомоги.  

Натомість органи, які слідкують за дотриманням конкурентного, 

антимонопольного законодавства зазвичай розглядають мінімальні обов’язкові такси 

адвокатської винагороди як найбільш шкідливі, оскільки вони усувають цінову 

конкуренцію, призводять до вирівнювання цін та їх поступового збільшення для 

клієнтів. Трактуючи такі прейскуранти як форму цінової змови, антимонопольні 

органи наполягають на їх усуненні. 

ECJ у справі “Federico Cipolla and Others v. Rosaria Fazari, née Portolese and 

Roberto Meloni” не було встановлено причинного зв’язку між затвердженими 

професійною асоціацією адвокатів Італії мінімальними ставками гонорару й високим 

якісним стандартом професійної допомоги. Заборона для адвокатів з інших країн ЄС 

брати гонорар у розмірі, що є меншим, ніж встановлений таксою для італійських 

адвокатів, на думку ECJ, позбавила перших ефективно конкурувати з італійськими 

адвокатами, а також обмежила вибір отримувачів правової допомоги в Італії, оскільки 

вони не змогли звернутися до адвокатів інших країн ЄС, які б запропонували власні 

послуги в Італії за меншою ціною [792]. Такі дії, на думку Суду, створили обмеження 

свободи надання послуг у межах ст. 49 Договору про функціонування ЄС. 

Під впливом антимонопольних органів у США і багатьох країнах Європи (Данія, 

Румунія та ін.) обов’язкові мінімальні ставки гонорару скасовано й ця тенденція, 

очевидно, буде розвиватися й надалі.   

Декілька тисячоліть не вщухають спори між прихильниками [732, с. 126] й 

противниками [683, с. 38; 306, с. 65-66] використання pactum de quota litis. Даний 
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різновид домовленості між адвокатом і клієнтом також відомий під назвою умовний 

гонорар чи “гонорар успіху”.  

Умовний гонорар являє собою гонорар, що сплачується за надану адвокатом 

допомогу лише у випадку успішного завершення судового процесу чи позитивного 

врегулювання в позасудовому порядку [672, с. 362]. Окреслена винагорода, отже, 

підлягає сплаті на підставі майбутньої події, яка може й не наступити. Відповідно, за 

відсутності результату адвокат нічого не отримає (“no win, no fee”). 

Одними з найбільш вагомих аргументів проти pactum de quota litis є ризик 

надмірної ідентифікації з інтересами клієнта [732, с. 117], а також те, що адвокати, які 

уклали такий договір, служать насамперед власному економічному інтересу [796, с. 

348]. Цим не виключається постановка мети й використання засобів, які вступають у 

суперечність із інтересами правосуддя. Очевидно й те, що справи із незначною сумою 

спірних вимог навряд чи зацікавлять адвоката.  

Попри негативну позицію CCBE [714, с. 17-18; 704, с. 10-11], pactum de quota litis 

дозволений в Іспанії, Чехії, Фінляндії, США, Великобританії, Канаді, Австралії тощо. 

Досліджуючи питання щодо порядку обчислення гонорару в контексті 

можливості застосування pactum de quota litis в Україні, слід звернути увагу, що ч. 2 ст. 

30 Закону називає лише два способи його обчислення – фіксований розмір й погодинну 

оплату. Натомість ч. 2 ст. 28 Правил адвокатської етики прямо допускає й інші форми 

обчислення гонорару.  

Незважаючи на наявність деяких приписів, які непрямо торкаються питання, що 

аналізується, системне дослідження Закону й Правил адвокатської етики показує, що 

умовний гонорар не згадується, а отже й не забороняється. 

Пануючий в цивільному праві принцип свободи договору, у відповідності до 

якого сторони є вільними в укладенні договору, визначенні його умов та виборі 

контрагента, дозволяє використовувати pactum de quota litis в Україні. На практиці 

[626, с. 139] застосування цього різновиду угод не є рідким. 
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Позиція вітчизняного законодавця заслуговує на підтримку. Будь-який клієнт 

зацікавлений, щоб адвокат діяв максимально ефективно, але часто в довірителя не 

вистачає коштів для забезпечення високої “віддачі” свого представника. Можливість 

домовитися про гонорар успіху дозволяє звернутися до більш відомого й 

компетентного адвоката, погодинні ставки якого особі не по кишені. 

Такий адвокат не буде приймати завідомо програшні справи й об’єктивно 

виконає функцію “першого судді в справі”, відфільтрувавши справи, що не мають 

судової перспективи. Погодившись на гонорар успіху, адвокат отримує високу 

мотивацію до якісної, результативної роботи в стислі сроки. 

Перевагою pactum de quota litis є те, що основні економічні ризики бере на себе 

адвокат, інвестуючи власні фінанси, час і зусилля в справу клієнта. Тим самим, 

збільшується доступність системи правосуддя для пересічного громадянина.  

Невипадково в західній юриспруденції використовується вислів про те, що 

“умовні гонорари є ключом середньої людини до будинку суду” [732, с. 108]. 

Обмежена кількість багатих клієнтів сьогодні звертається за правовою 

допомогою до такого ж невеликого переліку адвокатів. Бідні користуються послугами 

адвокатів, залучених до системи БВПД. А що ж робити середньому класу, основі 

добробуту країни? Істотно постраждавши від криз останніх років, його представники 

намагаються залишитися локомотивом економіки держави. Кількість правових 

проблем у них не зменшилася, але резерви для витратних юридичних баталій в 

багатьох вичерпано.  

Одним з важелів наближення правової допомоги до цієї категорії довірителів є 

умовний гонорар. На відміну від погодинної чи фіксованої оплати, де основні ризики 

зайвих витрат лежать на клієнті, гонорар успіху дозволяє зосередити такі ризики на 

адвокатові. 

За умовним гонораром у США адвокат у середньому отримує від 20 до 50 % 

суми, що стягнута на підставі рішення суду [833, с. 305]. У цій країні гонорари успіху 

досить активно використовуються, окрім випадків захисту підозрюваного в 
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кримінальній справі та сімейних справах про розірвання шлюбу, стягнення суми 

аліментів чи утримання або розподілу спільно нажитого майна [820, с. 4; 639, с. 20]. 

Кримінальні й окремі різновиди сімейних справ вилучені зі сфери застосування 

умовного гонорару в Канаді, Австралії, Болгарії та ін. державах.  

Подібний диференційований підхід вбачається оптимальним, оскільки в деяких 

категоріях проваджень можуть зачіпатися більш чутливі інтереси. Очевидно, що 

найбільш природнім є застосування гонорару успіху в майнових спорах із визначеною 

ціною позову. Водночас, перенесення утилітарного інструментарію на кримінальні 

справи й сімейні спори про розірвання шлюбу, стягнення аліментів або поділ сумісно 

нажитого майна навряд чи можна визнати доцільним через складність підтримання 

балансу між економічними та етичними домінантами діяльності адвоката в цій сфері, 

високу уразливість базових соціальних цінностей.  

 Включення до договору про надання правової допомоги пункту щодо умовного 

гонорару вимагає ретельної уваги до конструювання предмету правочину, який, 

залежно від обставин, доцільно побудувати на платформі змішаного договору, що 

містить елементи договору про надання послуг, підряду тощо.  

Недослідженим у вітчизняній науці є питання щодо виплати реферальної 

винагороди. Під цим терміном розуміється платіж, який справляється за направлення 

чи введення клієнта або потенційного клієнта [754, с. 3]. Йдеться фактично про форму 

розподілу гонорару. 

Застосування реферальних відрахувань в Україні та за кордоном зумовлено 

інформаційною асиметрією в сфері надання правової допомоги. Особа, яка бажає 

отримати дійсно якісний захист (представництво), незначною мірою керується 

рекламою чи вдалим місцезнаходженням адвокатського офісу. Зазвичай потенційний 

клієнт прагне дізнатися про гарного професіонала-адвоката від інших юристів та своїх 

близьких, які раніше користувалися правовими послугами. 

Для значної маси адвокатів основна клієнтура прибуває за рекомендацією, т. зв. 

“сарафанним радіо”, порадою друзів та знайомих; осіб, яких знають, поважають і 
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довіряють. Якщо запропонувати заохочення, винагороду такі люди краще діляться 

інформацією про адвоката. Знаючи про цю закономірність, чимало представників 

адвокатського цеху сплачують особам, які їх рекомендували, реферальну винагороду.  

Проведене опитування вітчизняних адвокатів засвідчило, що сплата адвокатом 

іншій особи плати на направлення клієнтів не має значного поширення в Україні, проте 

й не є рідкою (Додаток А). Попри латентність цього явища, інститут реферальної 

винагороди зачіпає публічні інтереси, оскільки направлення клієнта до того чи іншого 

адвоката може вирішальним чином вплинути на якість наданої юридичної допомоги. 

Нормативне регулювання цього аспекту не відзначається послідовністю. Закон з 

даного приводу мовчить. У ч. 4 ст. 54 Правил адвокатської етики зазначено, що 

адвокат не має права вимагати винагороду від іншого адвоката за направлення йому 

клієнта. Натомість у ч. 5 ст. 6 цього ж документу зафіксовано, що адвокат не повинен 

ділити гонорар, отриманий від клієнта, з іншими особами, окрім адвоката, що раніше 

виконував це доручення, та спадкоємців померлого адвоката, частково виконане 

доручення якого він прийняв. Адвокат може ділити свій гонорар з іншими особами, 

якщо це дозволяється актами законодавства, статутними документами або іншими 

професійними правилами, яким підпорядковується адвокат [391, с. 121]. Виходить, що 

реферальна винагорода може бути виплачена іншій особі у випадку, коли така 

можливість передбачена, наприклад, статутом адвокатського об’єднання. 

Направлення клієнта від одного адвоката до іншого часто пов’язано із 

відсутністю в того, хто направляє, певних навичок у вузькоспеціалізованій сфері, 

завантаженістю справами, наявністю конфлікту інтересів.  

Не бажаючи витрачати кошти на рекламу, окремі адвокатські контори [796, с. 

358] орієнтуються в основному на отримання клієнтури від інших юристів шляхом 

сплати їм реферальної винагороди. Такі витрати розглядаються як маркетингові (т. зв. 

реферальний маркетинг).  

З огляду на поширений розподіл адвокатів на “шукачів (finders), вихователів 

(minders) і точилок (grinders)” [845, с. 275], реферальна винагорода виступає 
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невід’ємним заохочувальним стимулом продуктивної роботи першої категорії 

правників, які орієнтовані на залучення клієнтури. 

Середній розмір реферальної винагороди, яку сплачують один одному 

американські адвокати, складає 20-30 % від суми гонорару. Частина адвокатів їх 

регулярно сплачує (отримує), інші роблять (приймають) направлення клієнта на 

безоплатній основі. 

Понад 40% англійських правників, які спеціалізуються з питань представництва 

у справах про тілесні ушкодження, сплачують реферальну винагороду з метою 

отримання роботи від страхових компаній чи фірм з врегулювання претензій [754, с. 7]. 

Досить поширеними в інших країнах є випадки сплати такої винагороди медичним 

працівникам, страховим агентам, водіям автоевакуаторів, володільцям СТО тощо. 

Серед уразливих аспектів такої системи взаємовідносин слід відзначити ризик 

направлення клієнта не до найбільш компетентного адвоката, а того, який сплатить 

найбільшу реферальну винагороду, а також недбалої рекомендації фахівця, який є 

недобропорядним. Очевидно, що не матеріальні стимули повинні відігравати 

вирішальну роль у процесі добору адвоката для потреб конкретної справи, а наявність 

у нього високої кваліфікації, необхідних ділових і моральних якостей. Для цього 

адвокат, який направляє клієнта, повинен з належною ретельністю пересвідчитися в 

наявності у рекомендованого ним адвоката відповідної спеціалізації, репутації та часу 

для вирішення проблеми особи, яка звернулася за правовою допомогою. 

Підтримуючи поширену в світі заборону на розподіл гонорару із не адвокатами, 

не слід виключати можливість такого розподілу між адвокатами. Відносини останніх 

повинні будуватися на засадах реальної відповідальності за справу довірителя. Задля 

нейтралізації можливих негативних аспектів законодавством окремих штатів США 

передбачено можливість розподілу гонорару між адвокатами, які не є членами однієї 

фірми, лише якщо такий розподіл є пропорційним послугам, що надаються кожним з 

них, чи кожен адвокат бере на себе спільну відповідальність за представництво; клієнт 

погоджується з угодою, в тому числі щодо частки кожного адвоката, й угода 
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затверджується в письмовому вигляді; загальний гонорар є розумним [689, с. 40; 639, с. 

20; 726, с. 10].  

Залишається відкритим питання про природу винагороди, яку отримують члени 

адвокатського об’єднання (бюро), а також адвокати, які виконують для такого АО (АБ) 

роботу на договірних засадах (ч. 6 ст. 14, ч. 6 ст. 15 Закону). На практиці їм 

нараховується заробітна плата, дивіденди або виплати за договором цивільно-

правового характеру.  

Оплата праці адвокатів-партнерів в Україні та за кордоном часто здійснюється на 

підставі складних математичних формул [745, с. 134], що розраховується за допомогою 

багатьох параметрів. 

Окреслені виплати відрізняються від традиційного гонорару індивідуально 

практикуючого адвоката. У ч. 2 ст. 29 Закону диференціюється обов’язок сплати 

гонорару (винагороди) адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню).  

На жаль, законодавець не розкриває співвідношення понять гонорару і 

винагороди. За текстом Закону слово “гонорар” вживається лише стосовно адвоката й 

не застосовується до таких суб’єктів адвокатської діяльності, як АО чи АБ. 

Очевидно, що поняття “винагороди” є ширшим, ніж термін “гонорар”. 

Вітчизняний законодавець застосовує термін “винагорода” для характеристики 

платежу, який отримує суб’єкт адвокатської діяльності за виконання своїх професійних 

або корпоративних обов’язків у процесі здійснення адвокатської діяльності та/або 

реалізації повноважень члена органу адвокатського самоврядування. З огляду на це, до 

найменування принципу адвокатури, що розглядається в даному підрозділі, включено 

слово “винагорода” (принцип розумної винагороди).  

Основною сферою дії даного принципу є відносини “адвокат-клієнт”. Поряд з 

цим, його вплив здійснюється на взаємини “адвокат-адвокат” і “адвокат-третя особа” в 

межах системи органів адвокатського самоврядування. Для позначення виплат членам 

корпоративних органів адвокатури законодавець використовує термін “винагорода”. 

Так, у ч. 9 ст. 50 Закону закріплено, що голова, заступник голови, секретар палати та 
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члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть отримувати 

винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються 

конференцією адвокатів регіону. Аналогічні приписи містяться в ч. 6 ст. 48, ч. 8 ст. 52, 

ч. 2 ст. 53, ч. 4 ст. 56 Закону. Обґрунтованість винагороди виборної посадової особи 

органу адвокатського самоврядування напряму впливає на забезпечення 

бездефіцитності бюджету такого органу, а також поміркованого розміру щорічних 

внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. 

Окрім цього, розумність винагороди членів органів адвокатського 

самоврядування має важливе значення для третіх осіб, які змушені звертатися до 

вказаних органів у контексті реалізації закріплених за ними публічних повноважень. 

Зазначена винагорода знаходиться в безпосередньому причинному зв’язку із розміром 

плати за складання кваліфікаційного іспиту, винагороди за проходження стажування 

тощо. 

З огляду на викладене, розумність винагороди як принцип адвокатури становить 

сукупність правоположень, що визначають організаційно-правові умови отримання 

суб’єктом адвокатської діяльності розумної винагороди за виконання обов’язків, 

пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності та/або реалізації повноважень члена 

органу адвокатського самоврядування. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/vr025418-12/paran3#n3


 304 

Висновки до Розділу 5 

 

Ефективність як принцип адвокатури утворена сукупністю правоположень, які 

встановлюють вимоги до організації та діяльності адвокатської спільноти, що 

забезпечують фактичну результативність, дієвість реалізації поставлених перед нею 

цілей.  

Мультидисциплінарною практикою є здійснювана в межах однієї організаційно-

правової форми господарювання діяльність представників різних професій щодо 

надання юридичних і неюридичних послуг. 

Ключовими особливостями мультидисциплінарної практики та організаційних 

форм її оформлення є те, що в межах її структури надання послуг і розподіл 

винагороди здійснюється представниками двох чи більше професій; результатом їх 

роботи є комбінована послуга, яка складається із юридичних та інших видів 

професійних (аудиторських, управлінських тощо) послуг. 

Зміст мультидисциплінарності як принципу адвокатури полягає в побудові 

змішаної моделі організаційних форм адвокатської діяльності за рахунок включення до 

їх складу представників інших професій, на яких поширюються етичні вимоги й 

спеціальний порядок допуску до здійснення професійної діяльності (інституційний 

аспект) з метою надання адвокатських та інших професійних послуг (функціональний 

аспект).  

На сьогодні очевидною є тенденція до утвердження й розширення сфери 

застосування мультидисциплінарності як принципу адвокатури в світі. Україна не 

повинна залишитись осторонь цього процесу. Можливість створення в Україні 

мультидисциплінарних об’єднань між адвокатами й представниками інших професій 

має бути закріплено для тих професіоналів, нормативні вимоги до статусу й поведінки 

яких узгоджуються із основоположними принципами адвокатури. 

Розумність винагороди як принцип адвокатури становить сукупність 

правоположень, що визначають організаційно-правові умови отримання суб’єктом 
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адвокатської діяльності розумної винагороди за виконання обов’язків, пов’язаних із 

здійсненням адвокатської діяльності та/або реалізації повноважень члена органу 

адвокатського самоврядування. 

Одним із засобів наближення правової допомоги до потреб та можливостей 

середнього класу є закріплення права адвоката отримувати від клієнта умовний 

гонорар, окрім випадків надання юридичної допомоги в кримінальних справах й 

сімейних спорах про розірвання шлюбу, стягнення аліментів або поділ сумісно 

нажитого майна. 
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РОЗДІЛ 6. СИСТЕМА АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

6.1 Адвокатура як об’єкт системного дослідження 

 

Розвиток прогресу, технологічні інновації й ускладнення соціальних відносин 

між людьми зумовили удосконалення правових механізмів, що обслуговують розвиток 

цивілізації. Вимогою часу стало застосування комплексного системного підходу в 

діяльності інститутів, відповідальних за реалізацію суспільно значущих завдань. 

Здійснюючи важливі конституційні функції в умовах протидії з боку широкого кола 

складно організованих систем, адвокатура відчуває необхідність розуміння й 

оптимізації власного системного потенціалу, системної організації та діяльності в 

умовах несприятливого зовнішнього середовища. 

Як на побутовому рівні, так й в загальній теорії систем відсутня єдність думок 

щодо змісту поняття “система”, яке часто ототожнюють із термінами “структура”, 

“організація”. 

Так, у тлумачних словниках система розглядається як порядок, зумовлений 

правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь; 

форма організації, будова чого-небудь; сукупність яких-небудь елементів, одиниць, 

частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням; будова, структура, що 

становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин [44, с. 1320-

1321; 224, с. 430]. 

В англійській мові система тлумачиться як “регулярно взаємодіюча чи 

взаємозалежна група елементів, що складають єдине ціле; орган, що розглядається як 

функціональна частина; форма соціальної, економічної чи політичної організації або 

практики; організоване об’єднання чи соціальне положення…” [932, с. 1199]. 

Розкриття глибинної суті поняття, що аналізується, потребує звернення до 

загальної теорії систем (далі – ЗТС). На світанку розвитку цієї теорії один з її 
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засновників Л. фон Берталанфі визначав систему як комплекс елементів, що 

взаємодіють один з одним [668, с. 33].  

Очевидно, що подібне трактування надає лише загальне уявлення про її зміст, 

тож послідовниками ЗТС напрацьовано декілька десятків [890, с. 57; 281, с. 21; 81, с. 

17; 610, с. 21; 206, с. 37; 70, с. 137; 561, с. 17; с. 6-7, 11] різноманітних дефініцій 

системи.  

Загальноприйнятим можна вважати розуміння системи як сукупності 

взаємодіючих елементів, що поєднані між собою зв’язками та відносинами, утворюючи 

певну єдність, цілісність. 

Із незначними відмінностями такий підхід поділяється більшістю 

вітчизняних[298, с. 17; 2, с. 170; 248, с. 14] та іноземних [7, с. 27; 815, с. 10] 

дослідників. Частина авторів робить окремий акцент у своєму визначенні на 

спрямованості взаємодіючих елементів на реалізацію певної функції [890, с. 57] або 

мети [76, с. 30].  

Ключовими аспектами поняття “система” виступає єдність складу (елементів) й 

структури (зв’язків та відносин).  

Усвідомлення змісту вказаних компонентів обумовлює доцільність розгляду 

понятійно-категоріального апарату, до якого входять терміни “елемент”, “частина”, 

“підсистема”, “ціле”, “зв’язки”, “оточуюче середовище”, “система більш високого 

рівня”, “структура”, “організація”. 

Елементи становлять найменші внутрішні одиниці, що в процесі взаємодії між 

собою утворюють систему як ціле. Базовими елементами системи адвокатури України 

виступають адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, органи адвокатського 

самоврядування.  

Елемент є часткою, що не підлягає подальшому подрібненню, хоча залежно від 

потреб іншого дослідження він може бути розглянутий як система. Наприклад, система 

підвищення кваліфікації адвокатів може бути предметом розгляду як самостійна 
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система або елемент системи адвокатського самоврядування. Повний перелік 

елементів становить склад системи. 

Частина є компонентом більш високого рівня узагальнення, характеризуючи 

відносно самостійну групу елементів. Це не виключає можливості аналізу частини як 

елемента в процесі дослідження складних систем. 

Підсистема є автономною групою елементів у межах системи, що 

диференційована за функціональною, суб’єктною або іншими ознаками. Наприклад, у 

системі адвокатури функціонують дві базові підсистеми – організаційних форм 

адвокатської діяльності й адвокатського самоврядування [189, с. 21; 218, с. 108]. 

Зв’язки і відносини між елементами характеризують стан взаємозалежності, 

обумовленості, взаємовпливу. Традиційним є розподіл зв’язків на вертикальні 

(субординаційні) й горизонтальні (координаційні); суттєві та несуттєві; необхідні й 

випадкові; генетичні, структурні й функціональні; стійкі та нестійкі; прямі й непрямі; 

формальні й неформальні тощо.  

Серед значної кількості й широкого розмаїття зв’язків у межах ЗТС мають 

значення лише системні зв’язки – основні, стійкі, закономірні. Надаючи необхідного 

зчеплення усім складовим частинам, зв’язки забезпечують високий рівень 

сполученості елементів системи. Цим створюються умови для виникнення й 

поглиблення між адвокатами відносин координації, співробітництва, взаємодопомоги, 

сприяння та ін. 

Проста сукупність чи механічний набір елементів, між якими відсутні необхідні 

зв’язки та відносини, системи не утворюють. Обираючи той чи інший тип зв’язків або 

відносин, можна з одного набору елементів спроектувати абсолютно різні системи. 

Отже, структура як єдність зв’язків та відносин є ключом до розуміння й провідним 

засобом конструювання нової інтегральної цілісності, продуктивний потенціал якої 

цікавить дослідника.  

Між тим, тлумачення поняття “структура” здійснюється по-різному [824, с. 72; 

923, с. 86]. Домінуючою є позиція [289, с. 114; 611, с. 157; 269, с. 196; 454, с. 28; 271, с. 
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119; 563, с. 35], у відповідності до якої структуру утворює сукупність зв’язків і 

відносин між елементами системи. 

Разом з тим, існує й інша точка зору [661, с. 11; 561, с. 51; 284, с. 45], прибічники 

якої, окрім зв’язків і відносин між елементами, включають до поняття “структура” самі 

елементи.  

Неважко помітити, що в такому випадку дефініція “структура” стає практично 

ідентичною загальноприйнятому поняттю “система”. Внесення термінологічної 

плутанини в розуміння базових категорій науки не можна визнати раціональним. 

Із цього приводу слушною є думка про те, що “звичайно, єдність елементів і 

структури (способу їх зв’язку) можно назвати словом “структура”, але ми нікуди не 

дінемося від необхідності понятійного відокремлення, а отже й особливого 

термінологічного визначення доцільних відносин у системі через їх важливість і 

самостійність [454, с.55]. 

Ототожнення системи й структури в науці частково пояснюється вживанням цих 

термінів як синонімічних на загальносоціальному й побутовому рівні. У вітчизняних 

словниках одним із значень поняття “система” є “будова, структура, що становить 

єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин ”, при цьому категорія 

“структура” тлумачиться як “взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин 

цілого, будова; устрій, організація чого-небудь; взаємні відношення елементів, які 

становлять цілість” [44, с. 1320-1321; 224, с. 430, 457].  

В англійській мові структура тлумачиться як дія, що спрямована на будівництво; 

організація частин на підставі домінування загальних властивостей цілого; сукупність 

елементів об’єкта в їх взаємозв’язках один з одним… [932, с. 1169]; організація 

елементів або частин [672, с. 1559].  

Аналіз вітчизняних і закордонних підходів показує, що окрім зв’язків і відносин 

між елементами, поняття структури несе в собі й такий відтінок змісту, як 

розташування елементів, будова, устрій.  
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Своєю чергою будова є розміщенням, взаємним розташуванням частин чого-

небудь 224, с. 34; 44, с. 100]. Акцент на формі розміщення елементів міститься й у 

визначеннях структури [298, с. 25; 890, с. 59; 115, с. 116; 529, с. 71], розроблених 

представниками загальних і галузевих наук. 

Йдеться, по суті, про розташування елементів у просторі, їх просторову 

конфігурацію. Очевидно, що досліджуваний аспект лише частково охоплюється 

термінологічною конструкцією “зв’язки і відносини між елементами”. Тож, 

враховуючи самостійний значеннєвий смисл цього явища, структуру системи слід 

визначити як форму розміщення й взаємозв’язку елементів системи. 

До речі, багато авторів узагалі обминають це питання, використовуючи мимохідь 

слова “структура” й “система” як щось само собою зрозуміле або де-факто трактуючи 

їх як тотожні. У радянський період словосполучення “система адвокатських органів” 

[504, с. 34] й “структура адвокатури” [35, с. 8] згадувалися переважно для позначення її 

складу. Сучасний український законодавець непослідовний з цього приводу, 

поперемінно іменуючи склад відповідних елементів як структуру чи систему. 

Оптимальною слід вважати структуру, яка дозволяє ефективно відповідати на 

виклики зовнішнього і внутрішнього середовища, враховувати потреби й вирішувати 

проблеми адвокатів та клієнтів, досягати поставлених цілей.  

На жаль, у науці не вироблено чітких настанов щодо “мінімальної щільності 

мережі зв’язків” [510, с. 121] між елементами системи, що є необхідною для утворення 

системи. Робота в цьому напрямі триває, свідченням чого є виокремлення “систем у 

слабкому сенсі” [611, с. 148], “сумативних” [4, с. 39] й “факторизованих” [608, с. 78] 

систем.  

В літературі існують різні думки [865, с. 92; 397, с. 49; 298, с. 17, 72-76; 271, с. 

119-122; 81, с. 15; 608, с. 77; 890, с. 52, 70; 393, с. 10-11; 281, с. 38-42] щодо кількості й 

змісту ознак (рис, властивостей) системи. 

В основному як ознаки системи розглядаються цілісність, тобто стан, коли 

зв’язки між елементами міцніші, ніж зв’язки із зовнішнім середовищем; 
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цілеспрямованість характеризує вектор розвитку системи, визначальну роль мети як 

фактору об’єднання зусиль елементів, формування функцій, складу та структури 

системи; емерджментність, тобто набуття системним цілим інтегральних властивостей, 

які відсутні в елементів, що його складають; структурність, тобто наявність необхідної 

й достатньої сукупності зв’язків і відносин між елементами, їх оптимальна просторова 

конфігурація для досягнення мети системи; ієрархічність передбачає можливість 

розгляду як системи кожного елемента досліджуваної системи, а її самої – як елемента 

(підсистеми) системи вищого рівня; стійкість як здатність системи зберігати параметри 

свого функціонування в умовах деструктивних змін у зовнішньому чи внутрішньому 

середовищі. 

Співвідносячи поняття “система” й “ціле”, необхідно зазначити, що останнє 

характеризує етап розвитку системи, на якому вона набуває рис зрілості, досконалості, 

завершеності, високого рівня упорядкованості.  

Зовнішнє середовище утворює сукупність об’єктів, що не входять до системи, 

зміна параметрів яких впливає на функціонування системи. Кордон між зовнішнім і 

внутрішнім середовищем у теорії пропонується визначати тим, що інтенсивність 

взаємодії через цю межу є меншою, ніж її прояв у межах системи [890, с. 64]. 

Ефективна й своєчасна реакція на зовнішні виклики є запорукою збереження й 

продуктивного функціонування системи.  

Із поняттям зовнішнього середовища тісно пов’язано виокремлене Н. Луманом 

поняття “аналітичної” та “конкретної” систем. Перша становить теорію, що дозволяє 

самому системному теоретику як зовнішньому спостерігачу вирішувати, що він уважає 

системою, а що – зовнішнім світом. В основі ж “конкретної” системної теорії лежить 

теза про те, що системи формуються в самій реальності, а системний теоретик повинен 

описати їх такими, якими вони є [824, с. 39].  

У цьому ж контексті Л. Скітнером висловлено думку, що система сама по собі 

завжди є абстракцією, обраною з акцентом на структурні або функціональні аспекти. 
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Ця абстракція може асоціюватися, але не повинна ідентифікуватися із фізичним 

втіленням [890, с. 57]. 

Системою вищого рівня є система, до складу якої досліджувана система входить 

як елемент чи підсистема. Наприклад, система адвокатури може розглядатися як 

елемент системи правосуддя, системи безоплатної вторинної правової допомоги або 

правової системи країни. 

Досліджуючи в першому розділі цієї праці юридичну природу адвокатури, ми 

обґрунтували її сутнісну належність до правової системи, яка виступає для адвокатури 

системою вищого рівня. Наслідком такого розташування є залежність від “загального 

клімату” правової системи. Якщо в діяльності правоохоронних чи судових органів 

пануватиме корупція або інші деструктивні явища, то й коефіцієнт корисної дії 

адвокатів не досягне високих показників.  

Окрім цього, характер виконуваних адвокатом функцій зумовлює розширення 

його рольового статусу в межах інших публічно-правових систем. Так, згідно ст. 5 

Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення” адвокати, адвокатські бюро та об’єднання 

віднесені до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до системи 

фінансового моніторингу. Згідно приписів Податкового кодексу України адвокат, який 

має найманих працівників, відноситься до категорії податкових агентів.  

Досить усталеною в теорії [81, с. 62-67; 890, с. 59-63; 271, с.121-123; 824, с. 28; 

299, с. 23; 865, с. 134] є класифікація систем на відкриті й замкнені, абстрактні чи 

конкретні, живі й неживі, статичні чи динамічні, природні й штучні. 

Існують підходи щодо розподілу систем на цілісні, в яких зв’язки між 

складовими елементами міцніше, ніж зв’язки цих елементів із середовищем, й 

сумативні, в яких зв’язки між елементами одного й того ж порядку, що й зв’язки їх 

елементів із середовищем; відкриті й закриті системи [3, с. 39]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Д. Холл виділяє децентралізовані й централізовані системи. В останніх одна з 

підсистем грає головну, домінуючу роль, будучи провідною частиною чи центром 

системи. Ним же формулюється важливий принцип: чим більш централізованою є 

система, тим більше має бути захищена провідна частина від нестійких факторів 

середовища [608, с. 79]. 

Характеризуючи замкнені системи, Л. фон Берталанфі звертає увагу, що вони є 

ізольованими від зовнішнього середовища [668, с. 39]. Натомість, відкриті системи, до 

яких належить більшість соціальних систем, активно взаємодіють із зовнішнім 

середовищем шляхом обміну речовинами, інформації чи енергії.  

Із системами різних видів тісно межує поняття “організація”. Основні 

трактування цього багатозначного терміну, якими оперують школа наукового 

управління (Ф. Тейлор, Х. Емерсон), бюрократичні (М. Вебер), біхевіористські (Р. 

Лайкерт, А. Маслоу) та інші теорії організації, зводяться до розуміння її як 

колективного суб’єкта діяльності або процесу організаційного упорядкування.  

Так, організація визначається як “цільова спільнота” [397, с. 106]; “соціальна 

структура, що створена людьми для підтримки спільного досягнення певних цілей 

[855, с. 7]; соціальна цілісність, яка переслідує певну мету, є певним чином 

структурованою, координованою активною системою, пов’язаною із зовнішнім 

середовищем [114, с. 13]. 

Як процес організація включає сукупність дій, що ведуть до утворення й 

удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого [271, с. 146].  

Аналізуючи це поняття з семантичного боку, слід вказати, що “організація” 

тлумачиться як дія за значенням організовувати; об’єднання людей, суспільних груп, 

держав на базі спільності інтересів, мети, програми дій; компанія, установа, їх 

підрозділи чи об’єднання, які виконують самостійні функції та мають адміністрацію; 

особливості будови чого-небудь, структура; комплекс заходів, зміст яких полягає в 

координації дій окремих елементів системи. Тим часом дієслово “організовувати” 

розкривається через такі дії, як створювати, засновувати що-небудь, залучаючи до 
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цього інших, спираючись на них; згуртовувати, об’єднувати кого-небудь із певною 

метою; чітко налагоджувати, належно впорядковувати що-небудь [44, с. 853].  

В англомовних виданнях організація (organization) визначається як дія чи процес 

організації; умова чи засіб забезпечення організованості; асоціація, об’єднання; 

адміністративна та функціональна структура [932, с. 831]; співтовариство людей (таке 

як союз чи корпорація), що створено заради спільної мети [672, с. 1210]. Своєю чергою 

дієслово “організовувати” (organize) тлумачиться через наступні дії: cпричиняти 

розвиток органічної структури; розташовувати чи формувати в когерентну (зв’язну) 

єдність чи функціонуюче ціле; створювати адміністративну структуру; переконувати 

вступити до організації; розташовувати за допомогою систематичного планування та 

спільних зусиль; розташовувати елементи як ціле взаємозалежних частин; формувати 

організацію [932, с. 831]. 

Аналіз вітчизняних та іноземних підходів до розуміння поняття, що 

розглядається, показує, що відмітними рисами організації як різновиду системи є 

цільова домінанта й високий рівень упорядкованості, розвинутості внутрішніх зв’язків 

та елементів як результат скоординованого, планомірного, комплексного впливу її 

проектувальників (корегувальників). Як колективний соціальний суб’єкт організація 

становить раціонально упорядковану групу людей, об’єднаних стійкими зв’язками і 

відносинами, заради реалізації певної мети. 

Слушною є думка А.М. Авер’янова з приводу того, що організація відображає 

процес, пов’язаний з певним етапом розвитку системи, й передбачає не будь-який 

зв’язок між елементами, а передусім такий, що підпорядковує їх рух певній 

закономірності. Одні й ті ж елементи можуть утворювати різноякісні системи, 

високоорганізовані й менш організовані. Елементи, які входять до системи, що 

розвивається, можуть бути більш високоорганізованими системами, ніж сама ця 

система [4, с. 67-68]. 

Останню тезу може бути проілюстровано на прикладі розбудови системи 

адвокатури України за законом 2012 року, коли декілька років після набуття ним 
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чинності провідні адвокатські об’єднання продовжували бути більш 

високоорганізованими системами ніж система адвокатури в цілому.  

Під впливом зовнішніх й внутрішніх процесів будь-яка система розвивається, 

починаючи зі свого виникнення проходить етапи становлення, зрілості (розквіту), 

занепаду. Зміни можуть носити прогресивний або регресивний, еволюційний чи 

революційний характер. 

Серед зовнішніх чинників, що справляють істотний вплив на розвиток 

адвокатури, слід виділити два основні – дії держави й вплив економічної ситуації. 

Серед внутрішніх факторів можна назвати непропорційний кількісний зріст 

елементів системи (адвокатів), що в умовах обмеженого обсягу клієнтури призводить 

до переповнення стану; ступінь згуртованості (конфронтації) між представниками 

певної адвокатської громади; рівень дотримання морально-етичних вимог членами 

професії тощо. 

Залежно від характеру імпульсів, що надходять із середовища, відповідь системи 

може характеризуватися довгостроковою еволюцією, короткотерміновою адаптацією 

або швидким перетворенням її з цілого на елемент (підсистему) іншої системи. 

Останній варіант можна було неодноразово спостерігати у вітчизняній та зарубіжній 

історії, коли адвокатуру відносили до системи державної служби (Німеччина, Норвегія 

в XIX ст.) чи органів юстиції (Україна в XX ст.), що кардинально змінювало її риси та 

потенціал. 

Не існує універсальних систем й структур, адже в кожної з них конкретні 

завдання й умови функціонування.  

Проектування майбутньої й корегування параметрів функціонуючої системи має 

проводитися шляхом визначення примату трьох вузлових категорій – пріоритету мети 

над функцією й функції над системою. Загальна логіка конструювання може бути 

представлена у вигляді ланцюгу – проблемна ситуація–мета – завдання – функції – 

склад і структура – зовнішні умови. 
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Головна частина системи має відповідати за прийняття стратегічних для розвитку 

системи рішень, забезпечувати й контролювати їх реалізацію, корегувати поведінку 

нижчестоящих елементів у випадку вчинення дій, що перешкоджають досягненню 

стратегічної мети. Щоб не відволікатися на поточні, рутинні справи й мати достатньо 

часу для приділення уваги фундаментальним, перспективним пріоритетам, доцільно, за 

можливістю, передати на нижчестоящий рівень вирішення низки питань тактичного 

характеру.  

Рівень внутрішньої розгалуженості системи адвокатури має відповідати ступеню 

різноманітності проблематики, із якою адвокатам доводиться стикатися під час 

взаємодії із зовнішнім середовищем. Важливо не придушити, а стимулювати ініціативу 

й активність “знизу”, маючи водночас інструменти для усунення відхилень від 

магістрального напряму розвитку адвокатури. 
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6.2 Системи адвокатур Європи та світу: огляд і класифікація 

 

В сучасному світі існує велика кількість держав і правових юрисдикцій, що 

функціонують в їх територіальних кордонах. Сформовано відмінні системи адвокатур, 

покликаних здійснювати юридичний супровід розвитку цивілізацій. Із кожним роком 

зростає увага до висвітлення досвіду окремих країн [210; 215; 217; 219; 216] в царині 

адвокатури.  

Процеси глобалізації та євроінтеграції спонукають до взаємодії між різними 

правовими моделями і фахівцями, що їх обслуговують. Проте чинником, що утруднює 

міжнародну співпрацю, є широке розмаїття адвокатур у світі, без врахування 

специфіки якого навіть самим адвокатам нелегко налагоджувати комунікації із 

закордонними колегами. В їх клієнтів-не юристів проблем виникає набагато більше, 

що актуалізує необхідність здійснення класифікації систем адвокатур держав світу. 

В українській доктрині ці питання не отримали достатнього висвітлення. 

Вітчизняні науковці, як правило, обмежуються дослідженням елементів національної 

системи адвокатури. У праці “Сучасні системи адвокатури” за ред. О.Д. Святоцького 

відсутнє розгорнуте обґрунтування класифікації світових систем адвокатур, хоча з її 

змісту [555, с. 174-175] випливає, що в основу класифікаційного розподілу авторами 

покладено вид правової сім’ї (романо-германська система адвокатури, системи 

адвокатури загального права, адвокатура Далекого Сходу, адвокатура Південно-

Східної Азії). Не заперечуючи можливості використання окресленого критерію, слід 

зазначити, що останній не завжди дозволяє прослідити дію загальносистемних 

закономірностей, адже в межах однієї правової сім’ї функціонують істотно різні 

системи адвокатур. Так, наприклад, після проведеної у Великобританії в 2007 році 

реформи адвокатури істотно поглибилася її відмінність від адвокатури США чи 

Канади за такими показниками як побудова і управління професійними асоціаціями, 

сегментація професії, регламентація діяльності адвокатів тощо.  
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Класифікація є системою розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи 

тощо за спільними ознаками, властивостями [44, с. 544]. Констатуючи умовність будь-

якої класифікації, слід зазначити, що остання може будуватися на підставі широкого 

спектру класифікаційних критеріїв.  

Залежно від ступеня обов’язковості членства в органах адвокатського 

самоврядування слід виділити системи адвокатур з добровільним або обов’язковим 

членством в органах адвокатського самоврядування. 

Перша модель передбачає, що після набуття особою статусу адвоката й 

отримання документа, що підтверджує право практикувати (свідоцтво, ліцензія, патент 

тощо), адвокат добровільно вирішує, чи вступати йому до будь-якої професійної 

асоціації. Неприєднання до професійної асоціації не впливає на можливість 

здійснювати професійну діяльність. 

Представлена система функціонує у Швеції, Норвегії, Фінляндії, Мексиці, США 

(штат Нью-Йорк, Колорадо, Пенсильванія, Іллінойс та ін.). 

Чи не найбільший інтерес становить приклад Мексики, де менше ніж 6 % 

ліцензованих адвокатів приєдналися до однієї з асоціацій адвокатів. Багато 

адвокатських асоціацій (colegio) тут розглядаються як соціальні клуби, де учасники 

збираються на спільні обіди, що уособлюють належність до еліти, але жодних 

реальних заходів з підвищення професійної кваліфікації чи нагляду за дотриманням 

етики не здійснюється. Окремі асоціації навіть платять новим членам, насамперед, з 

метою створення політичних зв’язків. У результаті, як свідчать результати опитувань, 

порушення етичних правил на практиці є досить частими й ці правила зазвичай не 

проводяться в життя [810, с. 45]. 

В межах систем адвокатур з обов’язковим членством особа отримує доступ до 

здійснення адвокатської діяльності лише після набуття членства у визначеній 

державою професійній асоціації, а його призупинення чи скасування тягне позбавлення 

права на заняття професією. Вказана модель існує в Чехії, Угорщині, ФРН, Україні, 

Японії, Китаї, США (штат Каліфорнія, Луїзіана, Техас, Флоріда та ін.). 
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Системи адвокатур з обов’язковим членством в органах адвокатського 

самоврядування часто співіснують із добровільними професійними асоціаціями, окремі 

з яких є дуже авторитетними (Deutscher Anwaltverein у Німеччині, АПУ в Україні).  

При цьому, обмовимося, що термін “професійна асоціація” використовується 

багатьма юристами в Україні у більш вузькому значенні, ніж мають його зарубіжні 

еквіваленти (“professional association”, “bar”, “bar association”). Змістовне поле вказаної 

закордонної термінології включає як обов’язкові, так й добровільні професійні 

асоціації адвокатів [672, с. 141, 168-169; 819, с. 73]. Українське ж законодавство 

останній різновид відносить до громадських об’єднань, відмежовуючи їх від органів 

адвокатського самоврядування. Окрім того, в окремих юрисдикціях терміном 

“professional association” позначається одна з організаційних форм адвокатської 

діяльності. 

Окреслена класифікація допомагає краще усвідомити природу взаємовідносин 

між адвокатом і органами адвокатського самоврядування, глибше розкрити потенціал 

останніх, адже добровільні організації об’єднують і представляють лише частину 

членів професії; є нерідко множинними, слабкими й недостатньо скоординованими для 

вирішення загальних цілей корпорації. Добровільність формування часто спричиняє 

труднощі із забезпеченням дотримання етики й дисципліни адвокатами, які можуть 

мати схильність “мігрувати” від більш суворої до менш вимогливої організації. 

Очевидно, й клієнтам складніше розібратися в декількох системах внутрішньої 

нормотворчості, окремі з яких можуть не надавати достатніх гарантій (етичних, 

фінансових тощо) забезпечення належної поведінки своїх членів. 

Залежно від складу адвокатури, тобто осіб, яким законодавством дозволено 

входити до організаційних форм адвокатської діяльності або самоврядування, системи 

адвокатур можуть бути класифіковані на гомогенні й гетерогенні.  

Перший різновид характеризується однорідністю складу суб’єктів відповідної 

структури. Так, за законодавством України та Польщі членами органів адвокатури 

можуть бути тільки адвокати.  
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Гетерогенні системи адвокатур містять у своєму складі не адвокатів, які можуть 

бути представниками держави, академічної спільноти, громадськості тощо, причому 

нерідко ними є не юристи [188, с. 96]. 

У Німеччині згідно ст. 60 BRAO членами палати адвокатів є керівники 

адвокатських компаній, які знаходяться на території округу Верховного суду землі, 

якщо вони не є адвокатами.  

Не адвокати включені у ФРН й до складу органів дисциплінарної юрисдикції. 

Так, якщо суд у справах адвокатів (розглядає дисциплінарні справи у першій інстанції) 

складається виключно з адвокатів (ст. 94 BRAO), то до складу органів апеляційної 

(судова палата в справах адвокатів) і касаційної інстанцій (сенат у справах адвокатів 

Федеральної судової палати у справах адвокатів) включені професійні судді 

Верховного суду землі та Федеральної судової палати відповідно (ст.ст. 100, 106 

BRAO).  

Професійні судді також включені до органів дисциплінарної юрисдикції 

адвокатури Люксембургу [817, с. 1115], Пакистану [809], Японії [657] , Естонії, Данії та 

окремих штатів США.  

Призначені владою Індії для обстоювання публічних інтересів Attorney-General 

of India і його фактичний заступник (Solicitor-General of India) за посадою входять до 

складу центрального органу адвокатського самоврядування (Bar Council of India), а їх 

регіональні представники (Advocate-General of the State) ex officio уведені до складу 

адвокатури штату (State Bar Council). Схожою є ситуація в Пакистані, де Attorney-

General for Pakistan за посадою входить до Pakistan Bar Council, а Advocate-General of 

the province включений до Provincial Bar Council. 

Прокурори і академічні експерти входять до дисциплінарних комітетів Федерації 

асоціацій адвокатів Японії і регіональних асоціацій адвокатів.  

Членами мультидисциплінарних партнерств й альтернативних ділових структур 

у багатьох державах можуть бути представники широкого кола неюридичних професій 

(аудитори, податкові консультанти, бухгалтери, психологи тощо). 
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До ухвалення в 2012 році Закону України “Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність”, як пам’ятаємо, до складу атестаційної палати КДКА, окрім адвокатів, 

входило 4 судді та по одному представнику від Ради Міністрів АРК, обласної, 

Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, управління юстиції Ради 

Міністрів АРК, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, 

відділення Спілки адвокатів України. У складі дисциплінарної палати було 2 судді, по 

одному представнику від управління юстиції Ради Міністрів АРК, обласної, Київської і 

Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів 

України.  

До складу ВККА входило по одному представнику від кожної КДКА, 

Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Спілки адвокатів України. 

Гомогенність або гетерогенність складу адвокатури визначає ступінь її 

незалежності, фаховий й економічний потенціал, рівень об’єктивності членів 

колегіальних органів. 

Залежно від кількості юрисдикцій, що здійснюють спеціалізоване регулювання 

діяльності певних груп адвокатів в межах однієї держави, можна виділити 

моноюрисдикційні й мультиюрисдикційні системи адвокатур.  

Моноюрисдикційна система адвокатури характеризується наступним: а) право 

здійснення адвокатської діяльності або її окремих видів резервується державою за 

однією категорією юристів (адвокатів), які відповідають певним вимогам; б) 

залишаючи на собою низку прерогатив, держава уповноважує одну професійну 

організацію, що об’єднує зазначених адвокатів, здійснювати частину повноважень 

регуляторного та/або атестаційно-дисциплінарного характеру; в) дія єдиного 

законодавства щодо організації і функціонування адвокатури розповсюджується на 

всю територію держави.  

До країн, де функціонує така система, належать Україна, Молдова, Болгарія, 

Угорщина. 
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Особливістю мультиюрисдикційних систем адвокатур є санкціоноване 

законодавцем функціонування в межах однієї держави декількох відмінних 

горизонтальних та/або вертикальних юрисдикційних систем для адвокатів, що значно 

диференціюються за територіальною (у кожному штаті, провінції тощо одного рівня 

діє власний правовий режим) або суб’єктно-функціональною ознаками (баристери й 

соліситори в Англії, адвокати і юрисконсульти в Польщі, адвокати й прокуратори в 

Іспанії). Цей тип в основному пов’язаний із формою державного устрою й частіше 

представлений у федеративних й конфедеративних державах (США, Канада, 

Австралія, Швейцарія), хоча унітарні країни також активно використовують його 

потенціал (Великобританія, Іспанія, Португалія, Польща, Мальта). Значно рідше 

зустрічаються інші критерії поділу юрисдикцій, наприклад, національно-лінгвістичний 

(Бельгія).  

Складність досліджуваного виду визначається тим, що частою є комбінація 

вказаних ознак, наприклад, баристерів і соліситорів Великобританії “обслуговують” 

шість юрисдикцій (по дві в Англії та Уельсі, Шотландії і Північній Ірландії), окремі з 

яких мають декілька регуляторів. А якщо врахувати й суміжні правові професії (legal 

executives, licensed conveyancers та ін.), британська модель надання правових послуг 

часто сприймається як надмірно заплутана.  

Окрім того, в деяких державах діють спеціалізовані професійні асоціації 

адвокатів (Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation у Франції, Supreme 

Court Bar Association в Пакистані та ін.), які, маючи окрему юрисдикцію, побудовані 

поза традиційними територіальними чи функціональними засадами. 

Отже, якщо перший тип адвокатських систем може бути представлений у вигляді 

логічного ланцюгу “одна професія – одна професійна асоціація – відсутність 

територіальних обмежень діяльності в межах держави – єдиний правовий режим 

організації й діяльності адвокатів”, то другий має іншу конфігурацію: “одна (декілька) 

професія (й) – одна (декілька) професійна (их) асоціація (й) – відсутність (наявність) 
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територіальних обмежень діяльності в межах держави (окремих регіонів) – різні 

правові режими організації й діяльності адвокатів”. 

Представлена класифікація допомогає усвідомити складність адвокатських 

систем певних держав як для самих адвокатів чи претендентів на здобуття 

адвокатського звання (в тому числі іноземних), так й для клієнтів, яким набагато важче 

розібратися в хитросплетіннях мультиюрисдикційних систем адвокатур під час 

вирішення питання про обрання адвоката для представництва своїх інтересів у першій, 

апеляційній чи касаційній інстанції або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності. 

Залежно від обсягу повноважень загальнодержавного органу адвокатського 

самоврядування слід розмежовувати централізовані й децентралізовані адвокатури.  

Перший різновид адвокатур характеризують наступні ознаки: а) наявність 

загальнодержавного органу (органів) адвокатського самоврядування; б) наділення 

цього органу (органів) компетенцією контрольно-ревізійного характеру щодо рішень 

нижчестоящих органів адвокатського самоврядування в межах атестаційного, 

дисциплінарного та/чи/або нормотворчого проваджень; в) обов’язковість рішень 

центрального органу (органів) для регіональних органів адвокатського 

самоврядування, можливість першого (перших) за певних умов брати участь у 

формуванні останніх, наявність між ними елементів субординації, ієрархії. До цієї 

групи належать адвокатури Польщі, України, Румунії, Болгарії, Молдови, Індії тощо. 

Так, Закон Польщі “Право про адвокатуру” [858, с. 11-13] наділяє Найвищу  Раду 

адвокатів правом здійснення нагляду за діяльністю окружних рад адвокатів, 

відхилення суперечливих незаконних рішень зборів палати (ст. 58), відхилення ухвал 

окружних рад адвокатів згідно закону (ст. 60). 

Профільний український закон надає Раді адвокатів України повноваження з 

контролю за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до ЄРАУ та 

надання витягів з нього, розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад 

адвокатів регіонів, їх голів, скасовувати рішення рад адвокатів регіонів (ч. 4 ст. 55). 
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В Індії згідно ст. 48-B Закону про адвокатуру центральний орган адвокатського 

самоврядування (Bar Council of India) в межах реалізації повноважень щодо загального 

нагляду і контролю може надати вказівки раді адвокатури штату (State Bar Council) чи 

будь-якому її комітету, які убачаються необхідними, а останні повинні виконати ці 

настанови. 

Другий різновид адвокатур характеризується відсутністю загальнодержавного 

органу (органів) адвокатського самоврядування, або його слабкістю, “декоративним” 

значенням, або виконанням цієї ролі громадською організацією, яка наділена 

переважно координуючими, загальнопредставницькими повноваженнями. За цієї 

моделі основні регуляторні й атестаційно-дисциплінарні повноваження зосереджені в 

регіональних структурах адвокатури чи інших уповноважених органів (США, Франція, 

Швейцарія, Австралія, Канада), залишаючи загальнонаціональному органу 

повноваження рекомендаційного характеру та/чи/або “другорядні” функції 

підтримання зовнішньої взаємодії із адвокатурами зарубіжних держав, розробки 

законопроектів тощо. Такий вид взаємин є втіленням системи “сильні регіони – 

слабкий центр”. Правовою основою побудови адвокатур виступає, як правило, 

законодавство штатів, кантонів тощо (США, Швейцарія), хоча нерідко й 

загальнодержавне законодавство (Франція, Греція). 

Для цього різновиду побудови адвокатур нерідко характерно значне місництво, 

що заважає ефективному захисту загальнокорпоративних інтересів. Мінімізувати 

наслідки територіального “егоїзму” з різним ступенем успіху намагаються добровільні 

громадські організації адвокатів.  
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6.3 Архітектоніка української системи адвокатури 

 

Необхідність побудови адвокатури як системи випливає із самого життя, адже її 

щоденними супротивниками виступають високоорганізовані системи МВС, 

прокуратури, СБУ тощо. Цілком логічно, що системі має протистояти система, а не 

воїни-одинаки, яких значно легше нейтралізувати.  

Поняття “системи адвокатури”, на жаль, майже не досліджено в українській 

науці. Як правило, вітчизняні правники [555, с. 174-175; 492; 531, с. 86] мимохідь 

використовують це словосполучення, не розкриваючи його зміст. Навіть помістивши в 

назву праці термін “система адвокатури України” [513, с. 89], С.Ф. Сафулько не 

уточнює його сутнісні параметри.  

Під час дії Закону України “Про адвокатуру” 1992 року В. Кальний в одній з 

наукових статей зазначив, що систему адвокатури України складають адвокати-

індивідуали та місцеві й регіональні адвокатські об’єднання з відповідними органами 

[227, с. 68]. З аналізу наступних фрагментів її тексту випливає фактичне ототожнення 

автором понять “система” і “структура” адвокатури.  

О.А. Фазекош розглядає термін “система адвокатури” як ідентичний поняттю 

“Національна асоціація адвокатів України” [577, с. 5], чим звужує обсяг даної дефініції 

до рівня юридичної особи, створеної з метою реалізації завдань адвокатського 

самоврядування.  

З позицій висвітлених в § 6.1 положень загальної теорії систем, систему 

адвокатури утворює сукупність взаємодіючих елементів, що поєднані між собою 

зв’язками та відносинами, які дозволяють забезпечити високі стандарти надання 

професійної правничої допомоги.  

Критеріями для включення в систему адвокатури є наявність в елемента 

(декількох елементів як частини більшого утворення) спеціальної правосуб’єктності 

(адвокатський статус); підпорядкованість загальній меті (забезпечення високих 

стандартів надання професійної правничої допомоги); нормативно закріплена 
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спроможність здійснювати функції адвокатури чи істотно сприяти їх реалізації. 

Вказаним критеріям відповідають нижчезазначені елементи. 

Так, найменшим внутрішнім елементом системи адвокатури є адвокат. Однак 

минули часи, коли адвокат-індивідуал міг ефективно відповісти на непрості виклики, 

що надходять з оточуючого середовища. Ускладнення умов професійної практики й 

розширення функціональної природи юридичної роботи зумовило еволюцію 

організаційних форм корпоративного буття, в результаті якої базовими елементами 

системи адвокатури України, поряд із адвокатами, стали адвокатські бюро, адвокатські 

об’єднання, органи адвокатського самоврядування (склад адвокатури України).  

Отже, систему адвокатури України утворюють адвокати, які об’єднані через 

організаційні форми адвокатської діяльності й адвокатського самоврядування задля 

ефективної реалізації мети адвокатури. 

Значущість виокремлення системи адвокатури полягає в тому, що вона дозволяє 

виділити ключові елементи, “стовпи” на яких тримається професія. Впливаючи на ці 

“несучі конструкції” адвокатської корпорації можна програмувати її розвиток у 

заданому напрямі (забезпечення високих стандартів надання професійної правничої 

допомоги), не відволікатися на другорядні, несуттєві деталі, виявляти слабкі ланцюги й 

усувати їх. Завдяки категорії системи адвокатури з’являється можливість пояснити й 

моделювати посилення інтегральних властивостей системного утворення, які відсутні в 

її елементів.  

Архітектоніка української системи адвокатури включає дві основні підсистеми – 

організаційні форми адвокатської діяльності й адвокатське самоврядування. 

Елементами підсистеми організаційних форм адвокатської діяльності виступають 

адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання. Елементами підсистеми 

адвокатського самоврядування виступають адвокати й органи адвокатського 

самоврядування. 

Елементи системи адвокатури поєднуються системоутворювальними зв’язками, в 

основі яких лежить єдина мета і спеціальна правосуб’єктність адвоката, нормативно 
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закріплена спроможність здійснювати функції адвокатури чи істотно сприяти їх 

реалізації. Не кожне явище чи компонент можуть бути елементом системи адвокатури, 

а лише ті з них, які відповідають цим параметрам, що забезпечують інтеграцію 

розрізнених частин у цілеспрямоване, стійке утворення.  

Між тим, у кожного, хто цікавиться проблематикою адвокатури, рано чи пізно 

виникає запитання, чи існує в Україні система адвокатури?  

Склад адвокатури як перелік, що включає декілька десятків тисяч адвокатів, 

безумовно наявний. Фактичний склад адвокатури як системи утворюють не всі особи, 

що мають адвокатські свідоцтва (таких в Україні близько 34 тис.), а лише ті з них, 

право на заняття адвокатською діяльністю яких не зупинено чи припинено (близько 27 

тис.). Наприклад, особа пройшла конкурс на посаду слідчого в поліції, зупинивши 

право на заняття адвокатською діяльністю. Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю в неї залишилося, але вона стала елементом системи поліції.  

Складніше із другим компонентом системи – структурою як формою розміщення 

й взаємозв’язку елементів системи. Чи достатніми є зв’язки і відносини між 

адвокатами для констатації наявності системи адвокатури? Таке питання неминуче 

виникає з огляду на відсутність у період дії Закону “Про адвокатуру” 1992 року 

системи адвокатського самоврядування й поширені серед частини адвокатів пасивно-

ізоляціоністські погляди на кшталт “моя хата з краю”. Традиційними стали докори 

щодо відсутності єдності й порозуміння серед адвокатів, неспроможність подолати 

розкол і ворожнечу. Можливо, й зараз адвокатура залишається віртуальною 

мережевою структурою, об’єднаною лише фіксованим членством й обов’язком 

сплачувати внески?  

Відповідаючи ствердно стосовно існування системи адвокатури, слід звернути 

увагу, що з набуттям чинності закону про адвокатуру 2012 року відбулося посилення 

каналів зв’язку між адвокатами на регіональному та загальнодержавному рівні. 

Каталізатором змін стало запровадження обов’язковості рішень вищестоящих органів 

адвокатського самоврядування для нижчестоящих органів та пересічних адвокатів. 
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Корпоративно-нормативний чинник, звичайно, не може примусити адвокатів до 

об’єднання, але він сприяв розвиткові усвідомлення власних потреб, їх артикуляції, 

узгодженню із колегами й впровадженню в життя.  

З’явилася платформа для спільної роботи й напрацювання заходів реалізації 

передбачених у законі можливостей щодо захисту прав адвокатів (складання 

адміністративних протоколів у випадку ненадання інформації за адвокатськими 

запитами, виїзд на місце порушення прав адвокатів під час проведення обшуку в офісі 

адвоката тощо). Хоча частина адвокатів не бере участі в роботі органів адвокатського 

самоврядування, але й “скептиків” підштовхує до об’єднання активність спільних 

“ворогів” в особі державних органів різних рівнів. 

Розвивається й такий перспективно потужний об’єднавчий фактор, як професійна 

самосвідомість, корпоративний дух й солідарність. Це явище корпоративного життя 

має великий потенціал зросту й широкі приховані резерви, які використовуються 

сьогодні недостатньо. 

Результати анкетування адвокатів (Додаток А) свідчать, що більшість 

респондентів (65 %) вважає, що в Україні існує система адвокатури. 22 % опитаних 

схиляються до такої думки, проте не впевнені. 

Знизу доверху система адвокатури має бути завершеною й достатньо 

незалежною. У радянський період, як пам’ятаємо, адвокатура УРСР не мала в 

масштабах республіки центрального органу. Із завданням “очолити” її, зробити 

придатком, підсистемою державного апарату успішно впоралися відділи юстиції при 

облвиконкомах, що фактично підпорядковувалися Міністерству юстиції. Спокуса 

“осідлати” адвокатуру виникатиме завжди, якщо в її системі існуватиме організаційна 

незавершеність, компетенційна недостатність або невизначеність, домінування 

державного елементу.  

Дещо складнішою є ситуація із віднесенням до системи адвокатури колективних 

суб’єктів, у складі яких перебувають адвокати (громадські організації та спілки, 

благодійні фонди тощо). Важливість приділення уваги цьому аспекту пов’язана із тим, 
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що в деяких державах відсутні професійні асоціації адвокатів й функції останніх 

виконують громадські організації. 

Вирішуючи дане питання, необхідно враховувати як телеологічний, так й 

кадровий компонент, співвідношення цілей, кількісного складу адвокатів й 

неадвокатів. Домінування неадвокатів не дозволяє розглядати таку соціальну спільноту 

як елемент системи адвокатури України.  

Особливістю адвокатури як системного утворення є те, що вона є великою і 

складною соціотехнічною системою. Великий розмір (масштаб) пов’язаний із значним 

кількісним складом адвокатів й широким географічним представництвом в усіх 

адміністративно-територіальних одиницях. Складність зумовлена диференційованою 

горизонтальною та вертикальною структурами на регіональному та національному 

рівні, поєднанням соціальної і технічної підсистеми, характером вирішуваних 

функціональних завдань (значний обсяг допомоги, що надається в межах держави, її 

суспільно важливе значення; наявність виключної прерогативи з надання правової 

допомоги певних видів). Вказані чинники зумовлюють ієрархічність побудови системи 

адвокатури, ступінь формалізації відносин й особливості комунікації між її рівнями, 

співвідношення централізації й децентралізації.  
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Висновки до Розділу 6 

 

Cистема є сукупністю взаємодіючих елементів, що поєднані між собою зв’язками 

та відносинами, утворюючи певну єдність, цілісність. Ключовими аспектами поняття 

“система” виступає єдність складу (елементів) й структури (зв’язків та відносин).  

Елементи становлять найменші внутрішні одиниці, що в процесі взаємодії між 

собою утворюють систему як ціле. Підсистема є автономною групою елементів у 

межах системи, що диференційована за функціональною, суб’єктною або іншими 

ознаками. Структура системи є формою розміщення й взаємозв’язку елементів 

системи. 

За сутнісними параметрами система адвокатури складається із сукупності 

взаємодіючих елементів, що поєднані між собою зв’язками та відносинами, які 

дозволяють забезпечити високі стандарти надання професійної правничої допомоги.  

Систему адвокатури України утворюють адвокати, які об’єднані через 

організаційні форми адвокатської діяльності й адвокатського самоврядування задля 

ефективної реалізації мети адвокатури. 

Найменшим внутрішнім елементом системи адвокатури є адвокат. Однак минули 

часи, коли адвокат-індивідуал міг ефективно відповісти на непрості виклики, що 

надходять з оточуючого середовища. Ускладнення умов професійної практики й 

розширення функціональної природи юридичної роботи зумовило еволюцію 

організаційних форм корпоративного буття, в результаті якої базовими елементами 

системи адвокатури України, поряд із адвокатами, стали адвокатські бюро, адвокатські 

об’єднання, органи адвокатського самоврядування (склад адвокатури України).  

Архітектоніка української системи адвокатури включає дві основні підсистеми – 

організаційні форми адвокатської діяльності й адвокатське самоврядування. 

Елементами підсистеми організаційних форм адвокатської діяльності виступають 

адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання. Елементами підсистеми 
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адвокатського самоврядування виступають адвокати й органи адвокатського 

самоврядування. 

Системою вищого рівня для адвокатури є правова система, що зумовлює 

залежність адвокатського співтовариства від “загального клімату” правової системи. 

Якщо в діяльності правоохоронних чи судових органів пануватиме корупція або інші 

деструктивні явища, то й коефіцієнт корисної дії адвокатів не досягне високих 

показників.  

Проектування майбутньої й корегування параметрів функціонуючої системи має 

проводитися шляхом визначення примату трьох вузлових категорій – пріоритету мети 

над функцією й функції над системою. Загальна логіка конструювання може бути 

представлена у вигляді ланцюгу – проблемна ситуація–мета – завдання – функції – 

склад і структура – зовнішні умови. 

Головна частина системи має відповідати за прийняття стратегічних для розвитку 

системи рішень, забезпечувати й контролювати їх реалізацію, корегувати поведінку 

нижчестоящих елементів у випадку вчинення дій, що перешкоджають досягненню 

стратегічної мети. Щоб не відволікатися на поточні, рутинні справи й мати достатньо 

часу для приділення уваги фундаментальним, перспективним пріоритетам, доцільно, за 

можливістю, передати на нижчестоящий рівень вирішення низки питань тактичного 

характеру.  

Рівень внутрішньої розгалуженості системи адвокатури має відповідати ступеню 

різноманітності проблематики, із якою адвокатам доводиться стикатися під час 

взаємодії із зовнішнім середовищем.  

Особливістю адвокатури як системного утворення є те, що вона є великою і 

складною соціотехнічною системою. Великий розмір (масштаб) пов’язаний із значним 

кількісним складом адвокатів й широким географічним представництвом в усіх 

адміністративно-територіальних одиницях. Складність зумовлена диференційованою 

горизонтальною та вертикальною структурами на регіональному та національному 

рівні, поєднанням соціальної і технічної підсистеми, характером вирішуваних 
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функціональних завдань (значний обсяг допомоги, що надається в межах держави, її 

суспільно важливе значення; наявність виключної прерогативи з надання правової 

допомоги певних видів). Вказані чинники зумовлюють ієрархічність побудови системи 

адвокатури, ступінь формалізації відносин й особливості комунікації між її рівнями, 

співвідношення централізації й децентралізації.  

Існуючі моделі європейських і світових систем адвокатур можуть бути 

класифіковані за різними критеріями. Залежно від ступеня обов’язковості членства в 

органах адвокатського самоврядування можна виділити системи адвокатур з 

добровільним або обов’язковим членством в органах адвокатського самоврядування. 

Залежно від складу адвокатури, тобто осіб, яким законодавством дозволено входити до 

організаційних форм адвокатської діяльності або самоврядування, системи адвокатур 

можуть бути класифіковані на гомогенні й гетерогенні. Залежно від кількості 

юрисдикцій, що здійснюють спеціалізоване регулювання діяльності певних груп 

адвокатів у межах однієї держави, слід виділити моноюрисдикційні й 

мультиюрисдикційні системи адвокатур. Залежно від обсягу повноважень 

загальнодержавного органу адвокатського самоврядування слід розмежовувати 

централізовані й децентралізовані адвокатури.  
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РОЗДІЛ 7. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ  

 

7.1 Підсистема організаційних форм адвокатської діяльності 

 

7.1.1 Адвокат 

 

Попри кордони й різну ментальність, усі, хто цікавиться проблематикою 

адвокатури, рано чи пізно замислюються над питанням: “Що ж поєднує українського 

“адвоката”, німецького “rechtsanwalt”, американського “lawyer” чи японського 

“bengoshi”? 

Слово “адвокат” в українській лексиці є іншомовним й походить від латинських 

слів “advocatus” (правовий консультант) та “advocare” (запрошувати на допомогу). 

Загальна семантика терміну “advocate” в англійській мові включає особу, яка 

допомагає, захищає, виступає в суді чи переслідує в інтересах іншої [672, с. 64].  

У Директиві 98/5/ЕС адвокатом іменується будь-яка особа, яка є громадянином 

держави-члена й уповноважена здійснювати професійну діяльність під одним з 

нижченаведених професійних титулів [738, с. 38]. Наприклад, в Італії як адвокат 

розглядається “avvocato”, в Австрії “rechtsanwalt”, Португалії – “advogado”, у Франції 

та Люксембурзі – “avocat”, Великобританії – “barrister”, “solicitor”, “advocate”.  

В Рекомендації Rec (2000) 21 адвокат означає особу, яка є кваліфікованою та 

уповноваженою згідно національного права клопотати й діяти замість й від імені своїх 

клієнтів, займатися юридичною практикою, виступати в суді чи консультувати й 

представляти своїх клієнтів з правових питань [866, с. 6]. 

Аналіз поняття “адвокат” в українському праві почнемо з його нормативного 

визначення. Згідно п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону адвокат – це фізична особа, яка здійснює 

адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом. Своєю 

чергою адвокатська діяльність трактується в законі як незалежна професійна діяльність 
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адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 

допомоги клієнту. 

В структурі поняття “адвокатська діяльність” можна виділити формально-

статусний й функціональний компоненти.  

Перший включає можливість використання професійного титулу “адвокат” лише 

особами, які мають визначені законом етико-ділові якості, отримали свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю й володіють специфічними професійними 

правами та гарантіями; допустимість здійснення професійної діяльності виключно в 

межах передбачених законом організаційних форм адвокатської діяльності (ч. 3 ст. 4 

Закону); відсутність обмежень (зупинення або припинення) в реалізації права на 

заняття адвокатською діяльністю; відповідність характеру взаємовідносин адвоката із 

клієнтами та найманими працівниками критеріям незалежної професійної діяльності. 

Зміст словосполучення “незалежна професійна діяльність” розкривається в ст. 

14.1.226 Податкового кодексу України як діяльність адвокатів за умови, що така особа 

не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю 

не більш як чотирьох фізичних осіб. Порушення статусних обмежень або використання 

найманої праці більш як чотирьох фізичних осіб тягне неможливість визнання 

діяльності адвоката як незалежної професійної, а отже й адвокатської. 

Недоліками чинного законодавства є можливість використання назви “адвокат” 

особами, стосовно яких зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, або тими, 

хто склав присягу адвоката України та отримав свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю, проте не обрав жодної організаційної форми адвокатської 

діяльності. І якщо остання категорія є нечисленною, то до першої належить майже 

кожен четвертий адвокат з 34-х тисяч зареєстрованих в ЄРАУ. Йдеться про осіб, які 

маючи свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, вступили на службу 

до прокуратури, поліції, суду тощо. 

Аналіз Закону показує, що поряд із поняттям “адвокат” законодавець оперує 

термінами “адвокат, який має право здійснювати адвокатську діяльність”, “особа, 
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стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю”, 

“адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено” [191, с. 117]. 

Наявність двох останніх термінологічних зворотів засвідчує непослідовність 

законодавця й неузгодженість дефінітивного ряду. Попри це, позитивним є саме 

прагнення розмежувати ці поняття, для чого слід послідовно провести його в життя 

шляхом заміни в словосполученні “адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю 

якого зупинено” (ч. 2 ст. 58 Закону) слова “адвокат” на слово “особа”. 

Формально-статусний компонент поняття “адвокатська діяльність” відображає 

необхідність забезпечення належного суб’єкта її здійснення. Для узгодження із іншими 

нормами чинного Закону поняття “адвокат” слід визначити як фізичну особу, яка має 

право на заняття адвокатською діяльністю. Щоб належати до цієї категорії, тобто мати 

чинне право на заняття адвокатською діяльністю, недостатньо володіти свідоцтвом про 

право на заняття адвокатською діяльністю. Як зазначалося, право на заняття 

адвокатською діяльністю не повинно бути зупинено або припинено, має реалізуватися 

виключно в межах передбачених законом організаційних форм адвокатської 

діяльності, а характер взаємовідносин із клієнтами та найманими працівниками 

повинен відповідати критеріям незалежної професійної діяльності. 

У багатьох країнах передумовою доступу до юридичної практики є набуття 

членства в професійній асоціації, внесення до реєстру адвокатів, періодичне 

поновлення дії документу (ліцензія, сертифікат тощо), який підтверджує право на 

заняття адвокатською діяльністю. Так, у швейцарському кантоні Женева особа, яка 

отримала патент адвоката, однак не зареєструвалася в кантональному реєстрі 

адвокатів, не може використовувати професійний титул “avocat”, обмежуючись 

найменуванням “володілець патента адвоката” [818]. Англійські та австралійські 

соліситори зобов’язані щорічно поновлювати дію сертифіката, на підставі якого вони 

здійснюють практику (current practising certificate). У разі порушення цих вимог їх 

діяльність розглядається як незаконна.  
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Запропоноване визначення адвоката як фізичної особи, яка має право на заняття 

адвокатською діяльністю, дозволяє врахувати увесь перелік формальних вимог різного 

ступеня деталізації. Законодавче ж трактування цього терміну як “особи, яка здійснює 

адвокатську діяльність…” вбачається менш вдалим. Якщо буквально тлумачити 

наведену конструкцію, то можна дійти висновку, що особа стає адвокатом під час 

здійснення адвокатської діяльності, тобто після її початку. Якщо ж адвокат чергує в 

офісі, очікуючи нових клієнтів, то за такою логікою, він не є адвокатом. 

Нераціональність такого підходу зумовлює необхідність корегування нормативного 

припису. 

Функціональний компонент поняття “адвокатська діяльність” орієнтує на те, що 

до останньої відноситься лише здійснення захисту, представництва та надання інших 

видів правової допомоги. Аналізуючи даний перелік, неважко побачити, що частина 

окреслених видів діяльності може здійснюватися не тільки адвокатами, наприклад, 

юристами, а також особами без юридичної освіти. Якщо сьогодні інтереси клієнта в 

спорі з роботодавцем представляє адвокат, то наступного дня довіритель може 

замінити його на юриста.  

Отже, наявність одного лише функціонального критерію не дозволяє 

відмежувати адвокатську діяльність від загальноюридичної (правничої). Важливе 

значення має закріплення виключних прав адвоката здійснювати певні функції в галузі 

права, яких позбавлені інші категорії юристів. У 2016 році Основний Закон держави 

доповнено статтею 131-2, яка передбачає, що виключно адвокат здійснює 

представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.  

Формально-статусний й функціональний критерії адвокатської діяльності мають 

розглядатися разом. За адвокатами в деяких державах закріплені ті види правової 

допомоги, яких вони позбавлені в інших й ділять з конкурентами в третіх країнах. Не 

рідким явищем в історії було перезакріплення функцій захисту, представництва тощо 

за іншими суб’єктами надання правової допомоги й навіть державними органами. Із 

часом прийшло розуміння, що в сфері адвокатури замало встановити “що робити”, не 
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менш важливо “хто буде це робити”. З формально-статусного боку суб’єкт надання 

правової допомоги має відповідати мінімальним вимогам незалежності й 

професіоналізму. У протилежному випадку допомога, що ним пропонується, 

перетвориться на фікцію. 

Якщо відійти від формально-юридичного визначення адвоката в українському 

праві й спробувати окреслити універсальні ознаки адвоката, останні будуть досить 

загальними й включатимуть наступні: фахова компетентність з юридичних питань; 

достатній рівень незалежності від держави (включаючи не підпорядкованість її 

органам) і третіх осіб; пов’язаність високими професійними та етичними стандартами.  

В сучасному світі організаційно-правові форми здійснення адвокатської 

діяльності характеризуються багатоманітністю й можуть бути класифіковані на 

індивідуальні та колективні.  

В першому випадку адвокат практикує один. Це може супроводжуватися 

утворенням юридичної особи, проте не обов’язково. У другій ситуації адвокати 

об’єднуються для спільного здійснення професійної діяльності.  

У назві II-го розділу профільного Закону вітчизняний законодавець згадує 

поняття “організаційні форми адвокатської діяльності”, проте не дає його визначення. 

З аналізу інших приписів випливає, що цей термін охоплює способи організаційно-

правового оформлення професійної діяльності адвоката.  В Україні адвокат може 

здійснювати адвокатську діяльність, обравши одну з трьох організаційних форм – 

здійснення адвокатської діяльності індивідуально (індивідуальна адвокатська 

практика), адвокатське бюро, адвокатське об’єднання. Їх зміст розкривається в законі 

лаконічно. 

Так, згідно ст. 13 Закону адвокат, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, є самозайнятою особою. Він може відкривати рахунки в банках, мати 

печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та 

по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 
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діяльністю. Індивідуально практикуючим адвокатом правова допомога надається без 

утворення юридичної особи.  

Вимоги до професійної компетентності адвоката нами розглянуто в § 3.2, тож 

свій аналіз індивідуальної практики як форми адвокатської діяльності розпочнемо з 

уточнення соціально-демографічного обличчя адвокатури.  

Проведене дослідження [193] показало, що індивідуальна адвокатська практика 

на сьогодні є домінуючою організаційною формою адвокатської діяльності в Україні, 

оскільки в її межах надають правову допомогу три чверті адвокатів. Найбільше 

індивідуалів на Вінниччині (85,3 %), Полтавщині (82 %) й Харківщині (81,1 %). 

Найменше їх на Львівщині (58,4 %), Миколаївщині (65,9 %), а також у м. Києві (70,6 

%). Спостерігається закономірність: адвокати з аграрних регіонів більшою мірою 

схильні надавати правову допомогу індивідуально. Докладні дані щодо поширеності 

організаційних форм адвокатської діяльності містяться в Додатках Е, Ж.  

Аналізуючи загальну динаміку змін чисельності адвокатів України в 2004-2016 

рр. (Додаток Б) можна побачити, що кількість адвокатів за останні десять років 

збільшилася майже в два рази. Станом на червень 2015 р. на обліку в ЄРАУ перебувало 

32 303 адвокати. За цей період окремі регіональні адвокатури відчули, без 

перебільшення, революційний зріст. Так, у 4,4 рази зросла кількість членів 

адвокатських громад Черкащини та Волині, не набагато відстають Рівненська (4,2 

рази), Запорізька (3,4 рази), Чернігівська, Хмельницька й Полтавська області, а також 

м. Севастополь (3,1 рази). Кардинальне оновлення кадрів засвідчує, що система 

адвокатури перебуває в активному русі, вбираючи свіжі ідеї, цінності, підходи. 

Збільшення облікової, реєстрової кількості адвокатів не зняло з порядку денного 

питання, скільки ж з них реально надає правову допомогу? Для обрахунку фактичної 

кількості адвокатів, які практикують в Україні, необхідно загальне число адвокатів за 

реєстром (34 224 адвокати станом на 20.06.2016), зменшити на кількість тих, право на 

заняття адвокатською діяльністю яких припинено (2,7 %) й призупинено (19,5 %). 

Отримані дані (26 627) дають уявлення про тих, хто реально практикує, хоча насправді 
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це число є меншим. До таких висновків ми прийшли на підставі аналізу інформації, 

отриманої від Державної фіскальної служби України згідно листів-відповідей І.В. 

Голованю [278] та С.О. Іваницькому [279], зміст яких наведено в Додатку З. Відомості 

з податкової служби засвідчують й широку практику набуття індивідуально 

практикуючими адвокатами статусу фізичної особи–підприємця. 

Слід зазначити, що право на заняття адвокатською діяльністю кожного п’ятого 

адвоката, внесеного в ЄРАУ(19, 5 %), зупинено. Найнижчим є цей показник у м. Києві 

(5,6 %) та Миколаївській області (10,4 %); найвищим – у Чернігівській (41,8 %), 

Закарпатській (24,5 %) та Львівській (23,6 %) областях. Кожен третій український 

адвокат є жінкою (34 %).  

У порівняльному аспекті слід зазначити, що індивідуальна практика як 

організаційна форма здійснення адвокатської діяльності представлена в більшості 

держав світу. В окремих юрисдикціях для визначених категорій адвокатів вона є єдино 

можливою формою надання правової допомоги, наприклад, для баристерів Ірландії. 

Водночас, слід вказати, що така обмеженість моделей професійної діяльності 

поступово відходить у минуле. 

Сучасною загальносвітовою тенденцією є зменшення питомої ваги 

індивідуальної адвокатської практики на користь здійснення адвокатом професійної 

діяльності як найманої особи за трудовим контрактом. Замість традиційного ідеалу 

адвоката як незалежного практика утверджується розуміння його як офісного 

працівника. В окремих юрисдикціях, наприклад, США, Англії та Уельсі, Норвегії та ін.  

чисельність адвокатів, які працюють у приватних і публічних структурах, вже давно 

перевищила кількість вільних практиків.  

У низці ж держав окреслені процеси відбуваються більш повільно, що пов’язано 

як із національними особливостями, так й з властивою багатьом адвокатам 

індивідуалістичною культурою. Так, японські бенгоші серед своїх кінцевих цілей 

бачать бути “господарем замку, нехай і маленького” [877, с. 135]. А однією з причин 

невдалого злиття британського гіганту Clifford Chance із престижним італійським 
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адвокатським об’єднанням В. Грімальді стала практична неможливість старої генерації 

італійських партнерів “відмовитися від ролі “монарха” в своїй фірмі” [827, с. 84]. 

В Україні переважна більшість адвокатів, які здійснюють професійну діяльність 

індивідуально, є універсальними (загальними) практиками. Основна спеціалізація, як 

правило, визначається сферою судового захисту (представництва), насамперед у галузі 

кримінального провадження. Більшість звернень про надання правової допомоги 

надходить від “клієнтів з одним пострілом”. Питома вага стабільної, стійкої клієнтури, 

як правило, є незначною. 

Як самозайнята особа адвокат відповідає за своїми зобов’язаннями усім 

особистим майном. На адвоката-індивідуала поширюються встановлені в ст. 14.1.226 

Податкового кодексу України обмеження в частині відповідності критеріям 

“незалежної професійної діяльності”, до якої відноситься діяльність адвокатів за 

умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та 

використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. 

Якщо адвокат бажає використовувати працю більшої кількості найманих 

працівників чи отримати інші переваги юридичної особи – він може зареєструвати 

адвокатське бюро. 



 341 

7.1.2 Адвокатські об’єднання й бюро 

 

В ході еволюційного розвитку форм групової професійної практики в світі 

сформовано два основні різновиди колективних моделей адвокатської діяльності – 

інфраструктурні й доходні (високо інтегровані) об’єднання. 

В основі перших лежить прагнення оптимізації витрат шляхом спільної 

експлуатації ресурсів, що є необхідними в адвокатській діяльності. Йдеться про оренду 

офісу, оплату праці адміністративно-технічного персоналу, внесення абонентської 

плати за доступ до електронно-пошукових систем тощо. Таке колективне розміщення 

адвокатів зазвичай не пов’язано з утворенням юридичної особи. Кожен з них 

залишається індивідуальним практиком, має власних клієнтів й окремий дохід. 

Натомість доходні адвокатські об’єднання не тільки дають можливість сумісної 

експлуатації ресурсів, але й мають правосуб’єктність. Особи, які звертаються за 

наданням правової допомоги, є клієнтами адвокатського об’єднання, члени якого 

розподіляють отриманий дохід від діяльності, а також несуть відповідальність за 

зобов’язаннями об’єднання у встановлених межах.  

Система колективних форм адвокатської діяльності в кожній країні є 

самобутньою. Попри це, проведене дослідження світової практики побудови роботи 

професійних об’єднань дозволяє виділити найбільш поширені взірці, серед яких слід 

відзначити класичне партнерство й партнерство з обмеженою відповідальністю.  

Перша модель під назвою “partnership” (“general partnership”) [850; 660, с. 7; 910, 

с. 16] використовується в Канаді (Онтаріо, Альберта, Манітоба, Ньюфаундленд і 

Лабрадор та ін.), Індії, Англії та Уельсі, США (Канзас, Іллінойс, Алабама, Нью-

Гемпшир та ін.), Австралії (Новий Південний Уельс, Вікторія, Квінсленд). У Франції 

еквівалентом партнерства є “association d’avocats”, у Німеччині – “Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts” (GbR).  

Традиційне партнерство не є юридичною особою, виступаючи сукупністю 

фізичних осіб-адвокатів. Оподаткуванню підлягає лише дохід партнерів, партнерство 
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податків не сплачує. Основною особливістю партнерства є солідарна відповідальність 

його членів за шкоду, спричинену неправомірними діями колег-партнерів. Протягом 

століть така риса партнерства розглядалася клієнтами й самими адвокатами як важлива 

ідеологічна та економічна гарантія надійності суб’єкта надання правової допомоги. 

Зі збільшенням чисельного складу партнерств, розширенням географії 

функціонування та ускладненням законодавчої бази підтримання не лімітованого рівня 

відповідальності стало надто обтяжливим. Відповідати “за того хлопця”, з яким 

адвокат-партнер міг ніколи не зустрітися в житті, бажаючих виявлялося усе менше. 

Вихід побачили в обмеженні майнової відповідальності за дії колег. У 90-х роках 

минулого століття законодавчу реалізацію отримує концепція партнерства з 

обмеженою відповідальністю.  

Будучи об’єднаними в “limited liability partnership” [912, с. 9; 660, с. 7; 911] (LLP), 

адвокати сьогодні надають правову допомогу в Канаді (Нова Шотландія, Квебек, 

Онтаріо, Нью-Брансуїк та ін.), Індії, Південній Кореї, Англії та Уельсі, США 

(Каліфорнія, Алабама, Північна Кароліна, Айдахо та ін.). В Україні прямий аналог LLP 

відсутній. 

Маючи статус юридичної особи, LLP дозволяє усім або частині партнерів нести 

обмежену відповідальність за недбалість чи інші неналежні дії колег.  

У кожній країні існують певні відмінності в правовій регламентації LLP. 

Наприклад, англійський законодавець побудував LLP як гібрид звичайного 

партнерства й товариства з обмеженою відповідальністю [763, с. 244]. При цьому, 

загальною позицією, що об’єднує багатьох зарубіжних правників [646, с. 784], є 

віднесення LLP до однієї з найбільш ефективних сучасних форм ділової організації.  

Рідше зустрічаються інші форми адвокатської діяльності. Так, “limited liability 

company” [759; 663, с. 99-102] є поширеною в США (Род-Айленд, Луїзіана, Аляска, 

Іллінойс); “professional corporation” [660, с. 7] – у Канаді ( Юкон, Нью-Брансуїк, 

Саскачеван та ін.), США (Індіана, Айова, Нью-Йорк, Вірджинія); “professional 

assosiation” – у США (Іллінойс, Меріленд); “multidisciplinary partnership” – у Канаді 
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(Британська Колумбія, Квебек), Австралії (Тасманія, Квінсленд, Новий Південний 

Уельс, Західна Австралія); “law corporation” – у Канаді ( Манітоба, Нова Шотландія, 

Британська Колумбія та ін.). 

Ще декілька десятків років тому було важко уявити, що професійні об’єднання 

адвокатів стануть акціонерними товариствами (“joint stock company”), проте сьогодні 

це вже реальність у Канаді (Квебек), ФРН, Франції, Австралії, Швейцарії (кантони 

Женева, Вале, Санкт-Галлен тощо), Естонії та інших країнах. 

Особливо цікавим є досвід “флагманів” романо-германської системи права – 

Франції та Німеччини.  

У Франції стійкою тенденцією останніх десятиріч стало розширення переліку 

колективних форм адвокатської діяльності. До традиційної асоціації адвокатів 

(“association d’avocats”) та цивільно-професійного товариства (société civile 

professionnelle – далі SCP) додалися нові зразки товариств корпоративного типу з 

обмеженою відповідальністю адвокатів-учасників (акціонерів) [926, с. 12-16]. Йдеться 

про “sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée” (SELARL), “société d'exercice 

libéral à forme anonyme” (SELAFA), “société d’exercice libéral par actions simplifiée” 

(SELAS), “société d'exercice libéral en commandite par actions” (SELCA).  

Найпопулярнішими серед колективних форм професійної діяльності є SELARL 

(товариство осіб ліберальних професій з обмеженою відповідальністю) та SCP 

(цивільно-професійне товариство), в межах яких надають правову допомогу 46,2 % та 

34 % французьких адвокатів [898, с. 3] відповідно.  

Після ухвалення Закону № 90-1258 від 31.12.1990 р. [816] показовою стала 

можливість утворення SELAFA (акціонерне товариство адвокатів).  

Французьке законодавство [733, с. 56-57] допускає роботу адвоката за трудовим 

контрактом в адвокатському об’єднанні. З цією метою адвокат може обрати статус 

“avocat collaborateur” або “avocat salarié”. Основна відмінність між ними полягає в 

тому, що перший може мати особистих клієнтів, тоді як “avocat salarié” такої 

можливості позбавлений.  
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В Німеччині форми адвокатської діяльності також відрізняються розмаїттям. 

Адвокати на підставі ст. 705 ЦК ФРН [669, с. 212] можуть укласти угоду про 

об’єднання в класичне товариство цивільного права “Gesellschaft bürgerlichen Rechts” 

(GbR), “sozietät”. Товариство не є юридичною особою, при цьому члени об’єднання 

несуть солідарну відповідальність особистим майном за помилки чи інші непрофесійні 

дії колег. Основним недоліком цього товариства німецькі правники [743, с. 18] 

уважають високий ризик майнової відповідальності для партнерів, які безпосередньо 

не спричинили шкоди клієнту. 

З ухваленням Закону від 25.07.1994 р. [769, с. 1] адвокати, а також представники 

інших вільних професій (лікарі, архітектори, журналісти, аудитори тощо) отримали 

можливість об’єднуватися в партнерства (“partnerschaftsgesellschaft”). На відміну від 

GbR, відповідальність учасників товариства може бути обмежена залежно від рівня 

страхового покриття, а також належності до партнерів, які безпосередньо не надавали 

правову допомогу неналежної якості (ст. 8 PartGG). 

Адвокатська діяльність може здійснюватися й через корпоративні форми 

об’єднань. Згідно ст. 59-c-59-m BRAO [686, с. 31-34] адвокати можуть об’єднуватися в 

товариства з обмеженою відповідальністю (“rechtsanwaltsgesellschaften”), що є 

юридичними особами. Адвокати не відповідають за борги товариства. Окрім того, 

можливо утворення акціонерних товариств адвокатів (“rechtsanwalts-

actiengesellschaften”). 

Таким чином, загальносвітовою тенденцією останніх десятиріч є розширення 

переліку колективних організаційних форм адвокатської діяльності, прагнення 

поєднати класичні й господарські, корпоративні моделі здійснення професійної 

практики.  

На відміну від багатьох держав світу, в Україні перелік колективних 

організаційних форм адвокатської діяльності є значно вужчим.  

Щодо адвокатського бюро, то ця ззовні одноосібна форма адвокатської 

діяльності де-факто з легкістю перетворюється на спосіб спільного з іншими 
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адвокатами виконання професійних обов’язків. Цьому сприяє надана ч. 6 ст. 14 Закону 

можливість залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правової 

допомоги інших адвокатів на договірних засадах, а також право засновника прописати 

в статуті будь-яку структуру створюваного товариства. Через це ми аналізуємо 

проблематику бюро разом із адвокатськими об’єднаннями. 

На відміну від адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, 

адвокатське бюро є юридичною особою. Воно створюється одним адвокатом, і діє на 

підставі статуту.  

У ч. 1 ст. 14 Закону закріплено обов’язковість включення до найменування 

адвокатського бюро прізвища адвоката, який його створив. Державна реєстрація 

адвокатського бюро здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, з урахуванням 

особливостей, передбачених Законом. 

Як юридична особа адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати 

рахунки в банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. На адвоката, 

який створив адвокатське бюро, покладений обов’язок письмово повідомляти 

відповідну раду адвокатів регіону про створення, реорганізацію або ліквідацію бюро 

протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

Законодавцем окремо наголошено, що стороною договору про надання правової 

допомоги є адвокатське бюро. 

Близько одного відсотка українських адвокатів обирають таку форму 

адвокатської діяльності як адвокатське бюро. Найпопулярнішим воно є в м. Києві. 

На відміну від бюро, адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною 

шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту. 

Для адвокатських об’єднань встановлені майже ідентичні із бюро вимоги до державної 

реєстрації (створення, реорганізації або ліквідації) адвокатського об’єднання. Із тією 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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лише різницею, що адвокатське об’єднання зобов’язано повідомляти відповідну раду 

адвокатів регіону про зміну складу учасників об’єднання. 

Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об’єднання, 

при цьому від його імені даний договір підписується учасником адвокатського 

об’єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом. 

Як адвокатське бюро, так й об’єднання зобов’язані забезпечити дотримання 

професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

В адвокатських об’єднаннях надають правову допомогу 8,3 % вітчизняних 

адвокатів. Кожен п’ятий адвокат столиці (20,5 %) є членом адвокатського об’єднання, 

на Миколаївщині цю форму обрали 17,5 % адвокатів, на Одещині – 13,3 %, Львівщині 

– 13 %. У ряді регіонів показники є досить скромними: 0,2 % (Полтавщина), 1,8 % 

(Вінничина), 2 % (Закарпаття).  

Згадавши “адвоката, який створив адвокатське бюро” (ст. 14) й “учасників 

адвокатського об’єднання” (ст. 15), український законодавець жодним чином не 

деталізував внутрішньоорганізаційний устрій адвокатського бюро та об’єднання. Тим 

самим питання віднесено до сфери суб’єктивного розсуду адвокатів-учасників. Кожен 

проектувальник може взяти за основу ту конфігурацію товариства, яка йому найбільше 

подобається (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).  

Чи є раціональним такий підхід? Питання спірне. Для адвоката він є зручним і 

простим. Натомість для клієнта за назвою адвокатського бюро чи об’єднання в 

кожному випадку фактично скривається “темна конячка”. Жоден вітчизняний чи 

міжнародний клієнт без детального аналізу установчих документів не знає напевно, із 

ким має справу й чи має якісь гарантії від неналежної поведінки представників таких 

юридичних осіб.  

Очевидно й те, що конкретна редакція положень статутів буде виписана з 

позицій інтересів їх розробників. Не можна виключити покладення в основу статуту 

дискримінаційних приписів, що обмежують права майбутніх учасників-адвокатів з 

боку засновників у частині кворуму на загальних зборах; виплати вартості частки 
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учаснику, який вибув з АО; підстав для виключення учасника з АО тощо. Можливими 

є випадки конфлікту інтересів, коли адвокат, який безпосередньо надає правову 

допомогу, підпорядковуватиметься члену виконавчого органу АО, який не є 

адвокатом. 

На сьогодні законодавство навіть не містить механізму чи обов’язку виключення 

з АО адвоката, якого позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю, тобто як 

засновник (учасник) він може продовжувати отримувати дивіденди. Багато 

адвокатських об’єднань врегульовують цей аспект у статутах, проте ніщо не заважає 

“забути” окреслити таку логічну процедуру. У зарубіжних державах [938, с. 9; 664; 769, 

с. 3] на нормативному рівні подібні приписи є типовими, тож аналогічні підходи мають 

знайти відбиток у вітчизняних правових актах.  

З метою гармонізації різнобічних інтересів доцільною убачається більш детальна 

законодавча регламентація основ побудови організаційних форм адвокатської 

діяльності. Така необхідність пов’язана й з тим, що за чинним законом стороною 

договору про надання правової допомоги виступає адвокатське бюро (об’єднання), 

проте чітко не визначений статус адвоката, який безпосередньо надає правову 

допомогу й механізм отримання виконавцем винагороди від юридичної особи. На 

практиці це питання зазвичай вирішується шляхом виплати заробітної плати (на 

підставі трудового договору) чи дивідендів. Трудові відносини між адвокатом й 

адвокатським бюро (об’єднанням) набули масового характеру, проте в законі така 

організаційна форма адвокатської діяльності відсутня.  

Обґрунтовуючи можливість поєднувати адвокатську діяльність із трудовими 

відносинами, НААУ звертає увагу, що чинне законодавство України не передбачає для 

адвокатів заборони працювати за трудовим наймом [419]. Очевидно, що однієї лише 

відсутності заборони замало для повноцінного функціонування цієї форми здійснення 

професійної практики адвокатом. З огляду на потенційну небезпеку виникнення 

конфлікту інтересів чи обмеження професійних можливостей з боку роботодавця, 

організаційна модель найму адвоката вочевидь потребує окремого врегулювання. 
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Історичні зачатки штатно-посадового виконання адвокатами своїх функцій 

знаходимо ще в часи пізньої Римської імперії ( кінець III ст. н. е.), коли адвокати 

перетворилися на урядових функціонерів [683, с. 27].  

На сьогодні зайнятість адвоката за трудовим контрактом дозволяється в багатьох 

країнах світу [868, с. 24; 820, с. 12, 14-15; 869, с. 571], наприклад, у Франції, Іспанії, 

США, Англії та Уельсі, Чехії, Люксембурзі тощо.  

У ст. 8 Директиви 98/5/EC [738, с. 40] Європарламент й Рада допускають 

практику роботи адвоката за наймом під професійним титулом країни-походження з 

урахуванням обмежень, встановлених у приймаючій державі. 

В США, Англії та Уельсі найняті адвокати вже тривалий час становлять 

більшість професії. Серед адвокатів м. Парижа пропорція “avocat collaborateur” складає 

40,4 % [898, с.3].  

Особливе значення практика роботи за наймом має для молодих адвокатів, які 

мають мало досвіду, клієнтів, а отже й фінансових засобів для оренди власного офісу. 

Оптимальний спосіб отримати доступ до цих ресурсів лежить у площині трудових 

відносин із старшими колегами. 

Аналіз закордонного досвіду дозволяє виділити три основні підходи щодо 

статусу адвокатів, які працюють за наймом: 1) зрівнялювальний підхід (наймані 

адвокати мають рівні права (гарантії) із адвокатами, які здійснюють незалежну 

професійну практику); 2) заборонний підхід (усі або більшість професійних прав і 

гарантій не поширюються на адвокатів, які працюють за трудовим контрактом); 3) 

обмежувальний підхід (найнятий адвокат користується обмеженими правовими 

можливостями, наприклад, не може представляти чужі інтереси в суді, або наділений 

правом це робити виключно щодо інтересів свого роботодавця та із зазначенням його 

найменування; поширеною є практика надання дозволу користуватися професійними 

правами (гарантіями) лише адвокатам, які працюють в іншого адвоката чи 

адвокатському об’єднанні). 
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Адвоката, який працює на роботодавця, можна порівняти із службовцем єдиного 

клієнта, якого обслуговують з виїздом “додому”. Постійним місцем надання правової 

допомоги є службові приміщення роботодавця. Усі витрати, пов’язані зі створенням 

умов для праці (включаючи заробітну плату, яка не є гонораром), несе власник 

робочого місця.  

Надання досить широкого пакету соціальних благ може спричинити відносини 

підвищеної залежності адвоката від роботодавця, внаслідок чого інтереси останнього 

можуть отримати перевагу над професійними цінностями.  

Абсолютизація такої загрози зумовлює негативну позицію частини юристів [121; 

305] щодо можливості виконання адвокатом своїх функцій в межах трудових 

правовідносин.  

Солідаризуючись із прибічниками [65; 485, с. 183; 247] ідеї здійснення адвокатом 

своїх обов’язків за трудовим контрактом, ми вбачаємо за можливе застосувати 

обмежувальний підхід щодо суб’єктів реалізації професійних можливостей. 

Професійними правами й гарантіями повинні користуватися лише адвокати, які 

працюють в іншого адвоката, адвокатському бюро (об’єднанні). У такому випадку на 

адвоката-керівника поширюється увесь спектр приписів Правил адвокатської етики 

щодо заборони неправомірного впливу на підлеглого колегу. Порушення вказаних 

імперативів тягне дисциплінарну відповідальність.  

Слушні застереження із цього приводу передбачені ст. 11.5.1-11.5.2 

Внутрішнього регламенту професійної асоціації адвокатів Люксембургу, де 

зафіксовано, що найнятий адвокат (l'avocat salarié) перебуває в зв’язках субординації із 

своїм роботодавцем виключно щодо визначення умов його праці, при цьому трудовий 

контракт жодним чином не повинен порушувати деонтологічних норм [869, с. 571]. 

Якщо ж адвокат працюватиме в юридичному відділі заводу або державної 

установи, то його керівник не буде пов’язаний співмірними обмеженнями. 

Недотримання принципів незалежності й конфлікту інтересів може спотворити 
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правову позицію адвоката й перетворити його на провідника інтересів, що мають мало 

спільного з реалізацією високої соціальної місії адвокатури. 

В 2009 році Спілкою адвокатів України було проведено анкетування 193 

адвокатів з різних регіонів України. На запитання “Чи слід у новому законі “Про 

адвокатуру” передбачити право адвоката наймати за трудовою угодою іншого адвоката 

для здійснення адвокатської діяльності?” 57 % респондентів погодилися із 

необхідністю передбачити таке право [355].  

Отже, однією з організаційних форм адвокатської діяльності має бути робота 

адвоката за наймом в адвоката або адвокатському об’єднанні (бюро). 

На шляху оптимізації формування адвокатських бюро і об’єднань дискусійним 

залишається питання їх функціонування як прибуткових господарських товариств. На 

нашу думку, адвокатське бюро (об’єднання) може мати однією з цілей (другорядною) 

отримання прибутку, тому діяльність вказаних юридичних осіб у формі 

господарського товариства є допустимою. 

Засновникам адвокатського бюро (об’єднання) слід надати можливість 

самостійно обирати прибутковий чи неприбутковий статус утворюваної юридичної 

особи. Альтернативність форм професійної співпраці адвокатів є невід’ємною рисою 

правового забезпечення функціонування адвокатури в Європі. Українські адвокати 

повинні користуватися еквівалентними правами. 

Підтримання балансу між професійними та комерційними інтересами має 

досягатися шляхом імплементації таких правових запобіжників як спеціальна мета 

діяльності (надання професійної правничої допомоги); обмеження переліку осіб, які 

можуть бути засновниками, учасниками, партнерами чи керівниками, виключно 

адвокатами. У випадку запровадження мультидисциплінарних форм професійної 

практики сукупний розмір часток адвокатів у статутному капіталі має складати не 

менше 50 відсотків. 

Засновник індивідуальних чи колективних форм адвокатської діяльності повинен 

мати можливість їх створення з правами юридичної особи або без таких. 
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На підставі окреслених вище положень законодавцеві слід розширити перелік 

форм адвокатської діяльності шляхом диференціації неприбуткових й прибуткових 

адвокатських бюро (об’єднань), що створюються у формі господарських товариств, а 

також закріпити таку організаційну форму як робота адвоката за наймом в адвоката або 

адвокатському об’єднанні (бюро). 

Організація роботи адвокатського об’єднання в кожному випадку залежить від 

його мети, географії діяльності, чисельності адвокатів, їх спеціалізації, структури 

власності та інших чинників. 

Залежно від розміру і масштабів діяльності адвокатські об’єднання можна 

поділити на глобальні (мега-фірми), національні та регіональні.  

Остання категорія становить більшість адвокатських об’єднань в Україні. До 

складу цих АО в середньому входить від 2 до 5 адвокатів. Територіальна сфера 

переважної діяльності, як правило, охоплює межі певного регіону.  

Адвокатські об’єднання національного рівня зазвичай налічують в Україні від 15 

до 100 адвокатів. В основному це системні універсальні фірми повного циклу (full 

service firm), що на найвищому рівні надають послуги за усіма ключовими галузями 

права. Структурні підрозділи таких АО (департаменти, практики тощо) є глибоко 

спеціалізованими. Члени адвокатського об’єднання часто залучаються до виконання 

завдань у межах усієї держави, супроводжують найскладніші проекти. В окремих 

найбільших містах країни чи за кордоном фірма має офіси.  

На відміну від багатьох держав, Україна має потужні національні адвокатські 

об’єднання, що домінують у вітчизняному правовому просторі. Серед них слід 

відзначити АО “ЮФ “Василь Кісіль і Партнери”, “Астерс”, “Саєнко Харенко”, 

“Арцінгер” та інші. 

Глобальні адвокатські об’єднання (мега-фірми) зазвичай налічують більше 1000 

адвокатів й представлені в декількох десятках країн світу. В основному це 

англосаксонські юридичні фірми, що дуже подібні до своїх основних клієнтів – 

транснаціональних корпорацій.  
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Овіяні легендами найбільші британські фірми отримали серед фахівців 

спеціальне найменування – юридичні фірми “магічного кола” (Clifford Chance LLP, 

Allen & Overy, Linklaters LLP, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Slaughter and May). 

Так, Clifford Chance LLP має 36 офісів у 26 країнах світу, 3400 юристів й річну 

виручку 1, 35 млрд. фунтів стерлінгів [708, с. 2]. Американська фірма Baker & 

McKenzie обслуговує клієнтів у 77 офісах у 47 державах. Правову допомогу надають 

більше 4200 юристів. У 2015 році виручка компанії склала 2, 43 млрд. доларів США. 

Глобальні юридичні фірми “побоюються” лише світових аудиторських гігантів, 

т. зв. “Велику четвірку” (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCoopers, 

Ernst & Young, KPMG) що мають потужні правові департаменти. Наприклад, компанія 

“Deloitte Touche Tohmatsu Limited” [737, с. 4-5, 14] має офіси в 150 країнах світу, 225 

000 співробітників, отримавши в 2015 році виручку в розмірі 35,2 млрд. доларів США. 

Добре зарекомендувавши себе в частині бухгалтерського супроводження бізнесу 

клієнтів, аудиторські компанії пропонують їм на правах перевіреного “старого 

знайомого” скористатися власними юридичними можливостями, відтягуючи значну 

частину клієнтської бази від традиційних адвокатських об’єднань.  

Глобальні адвокатські об’єднання подолали кордони й континенти, 

перетворившись на мультинаціональні утворення. Вони “переросли” можливості 

вітчизняних регуляторів. На партнерів з українського, німецького чи китайського 

офісів Baker & McKenzie поширюються вимоги різних професійних асоціацій, а керівні 

вказівки надходять зі штаб-квартири в м. Чикаго (США). Основою ефективного 

поєднання зусиль представників різних національностей, релігій та цивілізацій, які 

входять до складу мега-фірм, є спільна організаційна культура, що втілює загальне 

бачення, цінності й високі стандарти їх реалізації. Завдяки цьому клієнту 

забезпечується надання  допомоги найвищої якості незалежно від того, чи звернувся 

він до представництва в Мілані, Сіднеї чи Сан-Франциско. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
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Глобальна юридична фірма стала каталізатором й основним місцем еволюції 

адвоката від самостійного індивідуала до офісного працівника, для якого роль 

традиційних професійних асоціацій адвокатів зменшилася.  

Структура АО в світі залежить від організаційно-правової форми, що покладена в 

основу врегулювання відносин між його членами. Відповідно керівна роль відводиться 

особі, що іменується “партнер”, “учасник”, “акціонер” тощо. До виконання завдань АО 

залучені органи управління; адвокати, які безпосередньо надають правову допомогу; 

допоміжно-технічний персонал (юристи, помічники адвоката, адміністратори, 

перекладачі, спеціалісти з IT, бухгалтери тощо).  

Органи управління можуть бути диференційовані на вищі органи АО (загальні 

збори, рада) й ті, що здійснюють поточне керівництво, виконавчі органи (керуючий 

партнер, президент, голова правління тощо). Поступово відходить у минуле 

колективістська модель, за якої ключові рішення щодо функціонування АО 

приймаються на загальному зібранні всіх адвокатів, кожен з яких має рівне право 

голосу. Розмір особистого, майнового чи інтелектуального внеску того чи іншого 

адвоката в загальну справу є різним, тому логічним є наділення їх відмінним обсягом 

прав на управління й розподіл доходів об’єднання.  

Надання партнерського звання небезпідставно розглядається як свідчення 

визнання високої компетентності й особливих заслуг перед фірмою в справі правового 

захисту, стимул до тривалої наполегливої праці.  

Одним з найбільш популярних теоретичних обґрунтувань лімітованого доступу 

до партнерського статусу стала сформульована М. Галантером концепція “турніру 

адвокатів” [765, с. 100-102], згідно якої звання партнера отримує той з адвокатів, який 

забезпечить найкращі професійні результати. Ця теорія застосовується на практиці, 

проте спрацьовує не в усіх об’єднаннях. Частина пайових засновників-партнерів не 

бажає пускати до свого кола сторонніх, залишаючи їм перспективу виключно 

зарплатного партнерства. Прагнення поділитися грошима часто не супроводжується 

готовністю поділитися владою. Складність “випустити пар” у таких “закритих” 
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об’єднаннях й неможливість дійти до омріяного статусу призводить до від’їзду, 

міграції адвоката, цілих практик й департаментів до інших АО або на “вільні хліби”. 

Разом із адвокатами йдуть клієнти, що нерідко тягне значні збитки й ліквідацію 

об’єднань, які не надали можливості для професійного зростання. Намагаючись 

попередити такий розвиток подій, партнери-засновники прагнуть створити додаткові 

стимули психологічного й фінансового характеру. 

На додаток до традиційної ієрархії, що включає асоціаторів (“associates”) та 

партнерів (“partners”) у багатьох іноземних й вітчизняних адвокатських фірмах 

виділяються додаткові статусні позиції – радник (“counsel”), старший радник (“senior 

counsel”), старший партнер (“senior partner”) та інші (“of counsel”, “attorney”, “general 

counsel”, “shareholder”, “principal”, “lawyer”, “managing partner”, “equity partner” тощо).  

В теорії виділяються провідні постачальники клієнтів (“основні партнери”) й 

інші (“не основні партнери”) [845, с. 203]. В основу останньої класифікації покладено 

провідний критерій підтримання життєздатності фірми – стабільний притік клієнтів. З 

цих позицій закономірним є перебування на вершині ієрархічної піраміди партнерів, 

які вміють генерувати зв’язки й підтримують відносини із ключовими клієнтами. 

В кожному конкретному випадку внутрішня конфігурація АО визначається його 

стратегією, ресурсами та корпоративною культурою. Так, з метою отримання 

конкурентних переваг, засновник АО “Юскутум” намагається побудувати 

внутрішньоорганізаційний устрій об’єднання шляхом запозичення кращих рис таких 

непохожих компаній як White & Case та Google [132, с. 15]. Відмінною особливістю 

корпоративної моделі МЮФ Integrites стало запровадження на додаток до поширених 

ієрархічних позицій посад chief executive officer (CEO) й chief financial officer (CFO) 

[319, с. 9]. І.В. Головань для свого АО “Головань і Партнери” оптимальною уважає 

перевірену часом трирівневу структуру – адвокат – партнер – старший партнер [88, с. 

62]. 

Остання сегментація є необхідним елементом планомірного просування здібних 

адвокатів. Спільною для України та зарубіжжя [745, с. 35-37; 646, с. 815; 755, с. 46-47] 
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тенденцією є розширення дуалістичної моделі партнерства, що поряд із партнерами-

засновниками, які володіють часткою активів й приймають участь у розподілі 

прибутку, включає дедалі більшу групу оплачуваних (непайових) партнерів, які 

отримують фіксовану чи розраховану за спеціальною формулою заробітну плату. 

Витрати на оплату праці останніх у декілька разів менше, ніж дохід який приносять 

непайові партнери. Чим довше вони залишаться в своєму статусі, тим більший дохід 

отримають пайові партнери. 

Запорукою стабільності кадрового складу й ефективності адвокатської діяльності 

слід розглядати прагнення до компромісу між пайовими й непайовими партнерами 

(адвокатами) в частині розширення майнової участі останніх у статутному капіталі 

об’єднання як дієвий стимул збереження та підвищення продуктивності їхньої роботи. 

В управлінському аспекті представники вищої ланки українських АО надають 

перевагу корпоративним моделям управління. Так, керуючий партнер адвокатського 

об’єднання “ЮФ “Василь Кісіль і Партнери” О. Макаров зазначає, що фірма 

управляється за принципом бізнес-корпорації [286].  

Проведене в 2014 році експертне опитування найбільших юридичних фірм та 

адвокатських об’єднань України показало, що найбільш популярними моделями 

розподілу прибутку між партнерами є “merit-based” (34,4 %), “eat that you kill” (21,9 %), 

“equity partnership” (12,5 %), “lock step” (12,5 %), “модифікована модель” (18,8 %) [626, 

с. 132].  

У найближчій перспективі навряд чи втратить актуальність функціонально-

психологічний підхід до розподілу праці між адвокатами згідно тривимірної типології 

адвокатів на “шукачів (finders), вихователів (minders) і точилок (grinders)” [845, с. 275]. 

Універсальне значення цієї схеми зумовлено тим, що вона гнучко враховує нагальні 

об’єктивні потреби фірми й кореспондуючі їм індивідуальні можливості її членів. 
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7.2 Підсистема адвокатського самоврядування 

 

7.2.1 Формування органів адвокатського самоврядування 

 

В системі адвокатури підсистема адвокатського самоврядування посідає важливе 

місце колективного оборонця прав адвокатів, одного з гарантів створення належних 

умов для дотримання високих стандартів надання правової допомоги. На цьому шляху 

критично важливим є забезпечення достатньої незалежності й демократизму 

самоврядних структур, у зв’язку з чим потребує уваги такий потенційно уразливий 

сегмент впливу на ефективність їхньої роботи, як механізм формування складу їх 

членів. 

Йдеться, передусім, про вибори до представницьких органів адвокатури, що 

останнім часом перетворилися на одне з найбільш складних і конфліктних явищ у 

житті адвокатського співтовариства. Виборність органів адвокатури є однією з 

фундаментальних основ організації адвокатської корпорації. Під час виборів у 

змагальних демократичних умовах здійснюється відбір найкращих представників 

професії й легітимація самоврядних інститутів адвокатської громади. Порушення чи 

відступлення від демократичної процедури формування органів адвокатського 

самоврядування болісно сприймаються професійним співтовариством.  

Як форма прямої (безпосередньої) демократії вибори в адвокатурі сприяють 

виявленню потреб, формуванню, узгодженню й координації інтересів різних груп 

адвокатської громади, зростанню самодіяльної активності адвокатів, оновленню 

владних органів відповідно до настроїв і поглядів більшості членів корпорації [177, с. 

20]. Що ж заважає злагоджено провести вибори й сформувати репрезентативні органи 

адвокатського самоврядування? 

Дослідження електоральної поведінки адвокатів на протязі останніх століть 

показує, що на відміну від професійних юридичних спільнот, побудованих на 

відносинах жорсткої субординації чи суворої підзвітності державним органам, у 
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середовищі адвокатури як вільної професії завжди був значний рівень свободолюбства, 

стійкий потяг до збереження незалежності, схильність до критики колег та підвищений 

рівень конфліктності. Останнє явище зумовлено як об’єктивними причинами, зокрема, 

щоденною професійною необхідністю вступати в конфлікт із процесуальними 

опонентами й перемагати їх (як наслідок – закріплюються професійно значущі 

навички), так й суб’єктивними психологічними особливостями окремих осіб 

(амбіційність, властолюбство, індивідуалізм, схильність до інтриг тощо).  

На жаль, на протязі історії розвитку вітчизняної адвокатури як вільного стану 

поряд із тенденцією до консолідації, завжди існувала й ворожнеча між колегами, що 

набувала найбільш гострих форм під час виборів. Через емоційну напругу, що панує на 

зборах різних рівнів, їх нерідко доводилося проводити в декілька етапів. Це мало місце 

при формуванні КДКА м. Києва (лютий-березень 2010 р.), КДКА Тернопільської 

області (квітень-травень 2010 р.), під час проведення установчої конференції адвокатів 

Одеської області (жовтень 2012 р. – січень 2013 р.) та III з’їзду адвокатів України 

(червень – листопад 2005 р.). Формування КДКА Закарпатської області в березні-

травні 2010 р. проходило в три етапи. Але “рекордним” став добір КДКА Харківщини, 

де вибори відбулися в чотири тури (травень – вересень 2011 р.).  

Непоодинокими були факти прямих фальсифікацій результатів виборів до КДКА 

[111], а також підсумкових документів на з’їздах адвокатів України [56].  

Предметом численних судових процесів [384; 382] стало питання встановлення 

органами адвокатського самоврядування квот (норм представництва) для обрання 

делегатів на конференцію (з’їзд). Відзначаючи важливість регулятивного впливу квот, 

слід визначитися з їх оптимальною пропорцією.  

За своїм призначенням квотування покликане забезпечити рівномірне врахування 

інтересів 34-х тисячної адвокатської громади в органах влади адвокатури. Задля цього 

кожен делегат має представляти однакову кількість адвокатів-виборців. Загальна 

кількість мандатів повинна пропорційно узгоджуватися із чисельністю адвокатів 

регіону. Ключовим компонентом системи квот є не площа території, що 
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обслуговується адвокатами певного регіону, а кількість зареєстрованих в її межах 

адвокатів. 

Як засіб забезпечення репрезентативного складу органів адвокатського 

самоврядування механізм квотування має бути чітким, зрозумілим та справедливим, 

будуватися на системі об’єктивних критеріїв. Спробу створити таку систему було 

здійснено під час проведення установчого з’їзду адвокатів України. Узявши за основу 

такий критерій, як кількість адвокатів у межах регіону, законодавець у п. 5 Розділу X 

(Перехідні положення) Закону передбачив, що установча конференція адвокатів 

регіону обирає делегатів на установчий з’їзд адвокатів України за квотою один делегат 

від ста адвокатів, але не менше п’яти делегатів від кожного регіону.  

Натомість для формування конференцій адвокатів регіону імперативних 

приписів щодо конструювання квот не встановлено, а отже віднесено до сфери розсуду 

виконавчих органів адвокатського самоврядування. Вивчення практики встановлення 

квот на регіональному рівні засвідчує не завжди послідовні й логічні підходи. Так, 

встановлена РАУ в лютому 2014 року норма представництва на конференцію адвокатів 

регіону для Херсонської області склала 1 делегат від 2 адвокатів, а для сусідньої 

Миколаївської області (із несуттєво відмінною кількістю адвокатів) передбачена квота 

1 делегат від 10 адвокатів. Для Кіровоградської області закріплена квота 1:3, а для 

сусідньої Черкаської – 1:10 [428].  

Навіть у межах однієї області спостерігаються істотні відхилення. Так, для 

Київської області в грудні 2013 року була встановлена норма представництва 1:50, а 

вже в лютому 2014 року для цього ж регіону квота становила 1:25. У вересні 2013 року 

квота для Хмельницької області становила 1:5, а в лютому 2014 року – 1:10. 

Окрім індивідуально-психологічної складової, вказане питання має й 

економічний аспект, оскільки обумовлює різні додаткові фінансові витрати, пов’язані 

із забезпеченням прибуття відповідної кількості делегатів. Корисним, як убачається, є 

встановлення диференційованих типових квот на підставі належності області до однієї 

з трьох категорій регіонів, що розмежовуються залежно від кількості адвокатів, 
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внесених до ЄРАУ. Так, у регіонах, де практикують до 500 адвокатів квота може 

становити 1:5, від 500 до 1500 – 1:10, більше 1500 – 1:20.  

Загострення конфлікту між РАУ та адвокатськими громадами Києва та Київської 

області в 2016 році показало, що окрім квот представництва, важливе значення для 

забезпечення формальної законності проведення конференцій адвокатів регіону має 

порядок обрання й висування делегатів конференції та її регламент. За переконанням 

значної частини пересічних адвокатів та лідерів регіональних адвокатур, вказані 

питання повинні вирішуватися РАР на місцях, оскільки РАУ вибірково схвалює їх для 

своїх прихильників та не затверджує для опонентів. Цілком очевидно, що з 

другорядного, організаційно-технічного аспекту зазначений правовий інструментарій 

перетворився на основний спосіб легітимації однієї з конфліктуючих сторін. 

Сукупність таких правових можливостей дозволяє заблокувати формування 

самоврядних органів адвокатури в будь-якому регіоні чи надати перевагу 

“альтернативним” структурам. Звідси доцільним вбачається затвердження з’їздом 

адвокатів України типових диференційованих квот, порядку обрання та висування 

делегатів конференції, регламенту її проведення. 

Одним з ключових на будь-яких виборах є питання про форму голосування 

(відкрита або таємна). І справа не тільки в тому, що таємність голосування свідчить 

про високий ступінь демократизації виборчої системи [288, с. 73]. Багаторічна 

практика обрання представницьких органів адвокатури та інших державних 

(недержавних) структур переконливо показує, що форма голосування значною мірою 

визначає його результати. Обрання певної особи з використанням відкритої форми 

голосування може не відбутися в умовах таємного волевиявлення. В основі цього 

явища лежать відомі психологічні особливості поведінки частини адвокатського 

корпусу, представники якої схильні до конформізму, побоюючись негативних 

наслідків відкритого висловлення власних переконань. Більш тривале й складне в 

організаційному плані таємне голосування дозволяє врахувати справжнє 

волевиявлення усіх прошарків адвокатської спільноти. 



 360 

Закон не визначає форми голосування, допускаючи формування органів влади 

адвокатури відкрито або таємно. Поряд з цим, у п. 2 ч. 4 ст. 55 Закону передбачено, що 

порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів визначає Рада 

адвокатів України. Тобто такий могутній інструмент як форма голосування опинився в 

органу, члени якого не завжди можуть бути безсторонніми. На практиці РАУ визначає, 

як правило, відкриту форму голосування. Не погоджуючись із цим, окремі адвокати 

[383] намагалися в судовому порядку визнати право визначати відкритий чи таємний 

спосіб голосування залежно від розсуду учасників відповідної конференції.  

Під час обрання делегатів на позачерговий з’їзд адвокатів України більшість 

учасників конференції адвокатів Волинської області (05.04.2014 р.) прямо не 

погодилася застосовувати “спущену з гори” відкриту форму голосування, 

проголосувавши за використання системи таємного волевиявлення [60].  

Якщо розглянути практику вирішення цього питання за Законом “Про 

адвокатуру” від 19 грудня 1992 року, де порядок голосування не був прописаний, 

можна констатувати демократичність підходів тодішніх вищих органів адвокатського 

співтовариства [413, с. 59], якими роз’яснювалося, що форма голосування має 

визначатися рішенням відповідних зборів адвокатів.  

Актами корпоративної нормотворчості [453, с. 22; 435], прийнятими на 

реалізацію Закону 2012 року, передбачено можливість альтернативного вирішення 

питання щодо форми голосування на з’їзді. Тож виникає запитання, чому з’їзд може 

обирати найдемократичнішу форму голосування, а найбільш масові форми 

самоврядування (збори й конференції адвокатів) ні?  

На нашу думку, питання про форму голосування має вирішувати відповідний 

орган самоврядування (збори, конференція, з’їзд), причому за загальним правилом має 

застосовуватися таємне голосування, яке за потреби може бути змінене більшістю 

учасників зібрання на відкриту форму волевиявлення. Проведене анкетування 

адвокатів показало, що 32 % респондентів вважає за необхідне обирати органи 

адвокатського самоврядування шляхом відкритого голосування, 43 % опитаних – на 
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підставі таємного голосування. На переконання 24 % адвокатів, форма голосування має 

визначатися відповідними зборами (з’їздом) адвокатів (Додаток А).  

Тісний зв’язок із питанням, що розглядається, має належне визначення кворуму 

та різновиду виборчої системи, на підставі якої обирається кандидат.  

У Законі кворум встановлений для конференцій адвокатів регіону (присутність 

більше половини делегатів) та з’їзду адвокатів України (присутність більше половини 

делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів), проте не 

передбачений для загальних зборів адвокатів регіонів відповідної області (прирівняних 

до неї адміністративно-територіальних одиниць). Останній орган адвокатського 

самоврядування узагалі не згадується в переліку організаційних форм адвокатського 

самоврядування (ст. 46 Закону) й складається враження, що законодавець “забув” про 

наймасовішу форму самоврядування, не визначивши її правовий статус. Такий підхід 

убачається помилковим, оскільки загальні збори адвокатів міст (районів) продовжують 

залишатися первинним й основним джерелом комплектування делегатами конференції 

адвокатів регіону.  

Актами корпоративної нормотворчості [374; 376], як правило, передбачено, що 

загальні збори адвокатів регіонів області є повноважними незалежно від кількості 

адвокатів, які взяли участь в їх проведенні. Окреслений порядок містить небезпеку 

заповнення квоти декількома присутніми особами, тому з метою уникнення 

обвинувачень в упередженості важливим є неухильне дотримання встановлених вимог 

щодо належного повідомлення адвокатів відповідного регіону про заплановані збори. 

Правові підстави зобов’язати чи примусити адвоката з’явитися на виборчі збори на 

сьогодні відсутні.  

Встановлення мінімального кількісного “порогу” для визначення кворуму під час 

проведення загальних зборів адвокатів регіонів області є безумовно корисним, адже 

стимулюватиме до забезпечення дійсно репрезентативного складу делегатів. Єдиним 

аргументом проти цього є організаційні ускладнення, пов’язані із забезпеченням 

прибуття потрібного числа адвокатів-виборців, серед частини яких поширене явище 
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абсентеїзму. Оптимальним є встановлення правомочності загальних зборів за умови 

присутності не менше 1/5 частини адвокатів, внесених до ЄРАУ відповідного регіону. 

Щодо моделі виборчої системи. З широкого розмаїття типів і різновидів 

виборчих технологій, що застосовуються в сучасному світі, найбільш наближеною до 

потреб адвокатської корпорації є мажоритарна система. Застосування системи 

пропорційного представництва за партійними списками не є доцільним в адвокатурі. 

Мажоритарна система відповідає демократичній природі адвокатури й 

орієнтована на врахування думки більшості членів адвокатської громади. Аналіз 

законодавства, а також актів корпоративної нормотворчості, дозволяє дійти висновку, 

що у вітчизняній процедурі виборів до органів адвокатури використовується 

синтезована модель відносної та абсолютної більшості, що диференціюється залежно 

від організаційної форми адвокатського самоврядування. Так, на 1-му рівні (загальні 

збори адвокатів регіонів області) застосовується мажоритарна система абсолютної 

більшості. На 2-му рівні (конференції адвокатів регіонів) – система як абсолютної, так і 

відносної більшості. На 3-му рівні (з’їзд адвокатів України) – система абсолютної 

більшості.  

Розглянемо їх докладніше. Мажоритарна (плюральна) система відносної 

більшості є однією з найстаріших й відома на Заході за висловом “пост отримує той, 

хто прийшов першим” (“first past the post”). За цією моделлю переможцем стає 

кандидат, який отримав більше голосів, ніж його суперники. Так, якщо серед 

претендентів А. отримав 21 % голосів, Б. – 9 %, В. – 23 %, Г. – 17 %, Д. – 10 %, З. – 20 

%, то переможцем стане В. Перевагами системи відносної більшості є її простота, 

зрозумілість, економічність та результативність. Вибори проводяться протягом 1-го 

туру. Істотним недоліком вказаної моделі є велика кількість втрачених голосів й часті 

випадки обрання переможця меншістю. Через низький рівень репрезентативності даної 

процедури більша частина електорату може не підтримувати обраного на посаду.  

Мажоритарна система абсолютної більшості передбачає необхідність отримання 

кандидатом на виборну посаду більше половини голосів виборців (“50 % + 1 голос”). Її 
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позитивом є широка підтримка обраного кандидата, більша репрезентативність й 

легітимність результатів виборів. Недоліки зазначеної системи пов’язані із 

додатковими часовими, організаційними і фінансовими витратами для проведення 

другого туру виборів (обрати переможця більшістю голосів під час 1-го туру не завжди 

вдається).  

Ми підтримуємо прагнення законодавця до широкого застосування системи 

абсолютної більшості під час виборів до органів адвокатського самоврядування. При 

цьому, з метою уникнення термінологічної плутанини слід зазначити, що узятому з 

конституційного права поняттю “абсолютна більшість” голосів у законодавстві про 

адвокатуру та деяких інших галузях права відповідає термін “проста більшість” (“50 % 

+ 1 голос”).  

Разом з тим, важко зрозуміти певну непослідовність законодавця, який вибори 

делегатів на з’їзд адвокатів України пропонує проводити за системою відносної 

більшості (ст. 54 Закону), а вибори тим же органом регіональних рад адвокатів, КДКА 

тощо – простою більшістю голосів (ст. 47 Закону). Очевидно, що обрання делегатів на 

з’їзд адвокатів України є не менш відповідальною справою, ніж формування місцевої 

адвокатської влади. З метою уніфікації підходів та наближення їх до передових 

демократичних стандартів убачається за доцільне в ч. 2 ст. 54 Закону слово 

“відносною” замінити словом “простою”.  

Останнім часом чи не найбільше запитань і критичних зауважень викликає 

широке впровадження органами адвокатського самоврядування практики кооптації 

[378, с. 21; 374; 375] голів та членів рад адвокатів, КДКА і ревізійних комісій регіонів, 

а також НААУ, ВКДКА і ВРКА України для участі у відповідних конференціях (з’їзді) 

адвокатів, тобто набуття останніми статусу делегатів поза механізмом виборів. 

Претензії рядових адвокатів матеріалізуються в численних судових позовах до органів 

адвокатського самоврядування [385; 387; 384]. Нерідкими є активні колективні 

протести проти кооптованих делегатів на регіональних конференціях адвокатів. Через 

новизну питання судова практика на цьому напрямі не є сталою.  
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Слово кооптація походить від лат. cooptatio – додаткове обрання. З позицій 

семантики, кооптація – це уведення до складу якого-небудь виборного органу нових 

членів (або кандидатів) без проведення додаткових виборів [44, с. 571]. За своєю суттю 

даний інститут покликаний сприяти оперативному поповненню кадрового потенціалу 

певного виборного органу без звернення до органу, що сформував його первісний 

склад. Спрощений підхід прихильники кооптування обгрунтовують потребою 

уникнення організаційних, часових та інших утруднень, що виникають у зв’язку із 

залученням традиційного першоджерела влади, або необхідністю гарантованого 

комплектування складу органу особами певного фахового рівня. 

У новітній історії української адвокатури інститут кооптації еволюціонував від 

повної заборони до широкого застосування. Статтею 4 Порядку підготовки та 

проведення позачергового З'їзду адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради 

адвокатів Украни від 2 квітня 2014 року № 34, закріплено, що участь у З'їзді з правом 

голосування з питань порядку денного мають члени Ради адвокатів України, члени 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та члени Вищої ревізійної 

комісії адвокатури [378, с. 21]. Аналогічні Рішення [374; 375] приймаються РАУ щодо 

кооптації на обласні конференції адвокатів членів регіональних органів адвокатського 

самоврядування.  

Сучасною практикою вироблено дві форми кооптації:  

1) кооптування голів та членів ради адвокатів регіону, кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури регіону, ревізійної комісії адвокатів регіону, 

представників адвокатів регіону в складі РАУ та ВКДКА (на конференції адвокатів 

регіону), а також членів РАУ, ВКДКА і ВРКА України (на з’їзд адвокатів України);  

2) кооптування адвоката, який згідно відомостей ЄРАУ є єдиним у відповідному 

регіоні, або адвоката, який лише один прибув на збори адвокатів регіону області 

(міста), де розташоване його робоче місце [180, с. 19]. Найбільші занепокоєння в 

адвокатів викликає перший різновид. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Наскільки обґрунтованими є побоювання частини адвокатського корпусу щодо 

перетворення кооптації на інструмент узурпації влади в адвокатурі? Розглянемо окремі 

статистичні показники. Питома вага кооптованих делегатів на конференцію адвокатів 

Черкаської області (квітень 2014 р.) склала 42 % (21 делегат із 50 –ти внесених до 

списку); Волинської області (квітень 2014 р.) – 34 кооптованих з 87-ми (39 %); 

Дніпропетровської області (листопад 2014 р.) – 48 з 136-ти (35 %); Рівненської області 

(листопад 2013 р.) – 25 з 71-го (35 %); Чернівецької області (листопад 2013 р.) – 24 з 

72-х (33 %); Одеської області (лютий 2014 р.) – 36 з 114-ти (32 %). “Рекордсменом” у 

цьому плані виявилася Кіровоградська область (листопад 2014 р.) [277], де в 

загальному порядку було обрано лише 32 делегати, а кількість фактично кооптованих 

склала 44 особи (58 % від загального числа делегатів).  

Як бачимо, кількісний потенціал корпусу кооптованих делегатів дає підстави 

сприймати його як силу, що за належної згуртованості може мати визначальну роль на 

зібраннях адвокатів різного рівня. При цьому слід враховувати й те, що кількість 

членів органів адвокатського самоврядування визначається ними самими й може 

значно відрізнятися за регіонами, зокрема, в напрямку збільшення (відповідно зростає 

й кількість кооптованих). Так, наприклад на установчій конференції адвокатів 

Закарпатської області в жовтні 2012 р. до складу ради адвокатів області обрано 25 осіб, 

КДКА – 20 членів, РКАР – 9 адвокатів [412], що з урахуванням двох представників до 

РАУ та ВКДКА загалом складає 56 осіб.  

Закон, з одного боку, надає РАУ можливість кооптувати необмежену кількість 

адвокатів, не вимагаючи будь-якого обґрунтування. Це не виключає навіть заміни 

виборів практикою широкомасштабної кооптації. З іншої сторони, в ч. 1 ст. 43 Закону 

виборність окреслено як принцип діяльності адвокатського самоврядування, а ч. 2 ст. 

54 Закону імперативно встановлено, що до складу з’їзду адвокатів України входять 

делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування 

відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції. В умовах 
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суперечливого нормативного регулювання судова практика демонструє протилежні 

підходи, підтримуючи [387; 384] або заперечуючи [385] правомірність кооптації.  

Питання щодо адвокатського “керівництва” має й інший вимір: через певні дії, 

рішення чи бездіяльність керівники та члени регіональних (національних) органів 

адвокатського самоврядування можуть втратити довіру своїх виборців. Цього ще 

замало для відкликання їх з посади, але вже достатньо, щоб інтереси електорату на 

позачерговому зібранні (конференції, з’їзді) репрезентував інший більш достойний 

кандидат. Проведене анкетування адвокатів показало, що більшість респондентів 

негативно оцінює практику кооптування (Додаток А).  

Оптимальною вбачається заміна широкої кооптації, яка постійно “мозолить” очі 

значній масі адвокатів і може істотно вплинути на результати виборів, на більш 

демократичний механізм обмеженої кооптації, у відповідності до якого делегатом з 

правом голосу на конференцію адвокатів регіону є адвокат, який згідно відомостей 

ЄРАУ є єдиним у відповідному регіоні (а), або якщо на збори адвокатів регіону області 

(міста) прибув лише один адвокат, з адресою свого робочого місця в цьому регіоні (б). 

Щодо керівників регіональних (національних) органів адвокатського 

самоврядування найбільш доцільним є залучення їх як делегатів за посадою (ex officio). 

На нашу думку, делегатами конференції адвокатів регіону за посадою (ex officio) 

мають бути голови регіональних органів адвокатського самоврядування, а делегатами 

з’їзду адвокатів України (за посадою) – голови РАУ (НААУ), ВКДКА і ВРКА України. 

Такий підхід дозволить збалансовано поєднати повагу до найкращих представників 

корпорації із реалізацією ними представницьких, організаційно-координуючих чи 

звітно-контрольних функцій в змагальних умовах функціонування електорального 

механізму формування репрезентативного складу органів адвокатського 

самоврядування, позбавленого процедур, що можуть у недемократичний спосіб істотно 

вплинути на результати виборів. 

Отже, кооптування як вимушено допоміжний інститут не повинно набувати 

статусу основного чи визначального фактора під час формування представницьких 
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органів адвокатури, пріоритет має бути за демократичними процедурами. Застосування 

кооптації доцільно звузити поряд із впровадженням механізму залучення делегатів за 

посадою (ex officio). 

Аналіз кадрового потенціалу органів адвокатського самоврядування (Додаток И) 

засвідчив наявність певних диспропорцій під час комплектування складу цих структур. 

Так, абсолютна більшість представників самоврядування має стаж адвокатської 

діяльності від 10 до 15 років (24,5 %), а також більше 15 років (60,9 %). Між тим, у 

загальній масі адвокатів питома вага окреслених груп адвокатів складає 12,8 % та 21 % 

відповідно (Додаток В). Такий стан в основному пов’язаний із прагненням обрати до 

складу самоврядних органів більш досвідчених колег. При цьому, очевидним є 

незначне залучення до цих процесів адвокатської “молоді”, представники якої 

нарікають на засилля старших товаришів. 

Поряд з цим, серед членів органів адвокатського самоврядування спостерігається 

різке домінування жителів обласного центру, невелика питома вага мешканців 

провінції. Так, у Харківській області 97,6% членів органів адвокатського 

самоврядування здійснюють професійну практику в м. Харкові. У Хмельницькій 

області мешканцям обласного центру належить 96,7 % місць у складі самоврядних 

органів, у Чернівецькій області кількість таких осіб становить 91 %, у Вінницькій 

області – 86,1 %, у Херсонській області – 84,3 %. 

Окремо хотілося б торкнутися питання організації проведення з’їзду адвокатів 

України як найвищого органу адвокатського самоврядування. В період незалежного 

розвитку української адвокатури відбулося 8 з’їздів адвокатів України, зокрема, під час 

дії Закону України “Про адвокатуру” № 2887-XII від 19 грудня 1992 року: I з’їзд (м. 

Київ, 15 березня 1998 р.) II з’їзд (м. Одеса 14 лютого 2004 р.) III з’їзд (м. Київ, 25 

червня 2005 р.; 26 листопада 2005 р.) IV з’їзд (м. Рівне, 11 листопада 2006 р.) V з’їзд (м. 

Одеса, 2 листопада 2009 р.). Після набуття чинності Закону України “Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність” від 05.07.2012 р. проведено з’їзди адвокатів: I з’їзд (м. Київ, 

17 листопада 2012 р.), II (позачерговий) з’їзд (м. Одеса, 26-27 квітня 2014 р.), III з’їзд 
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(м. Мукачеве, 20 листопада 2014 р.; м. Київ, 24-25 квітня 2015 р.; 12 червня 2015 р.; 03 

липня 2015 р.).  

Майже без конфліктів проходили тільки I і IV з’їзди (1998 р., 2004 р.). На інших 

представницьких форумах пристрасті вирували з різною силою.  

В надзвичайних муках відбувалося “зародження” органів адвокатського 

самоврядування на установчому з’їзді адвокатів України (17 листопада 2012 р.). 

Неоднозначно оцінюючи його проведення, частина вітчизняних адвокатів характеризує 

тодішні події як цілком нормальні [25]. Інші зазначають про перетворення заходу на 

спектакль [57, с. 18] й безпрецедентний вплив влади в період первинного формування 

органів адвокатського самоврядування [515, с. 125; 293; 101]. Міжнародні спостерігачі 

фіксують системні порушення під час та після з’їзду [698, с. 6-8; 572, с. 7, 9-10, 13-14, 

16-20; 872, с. 3, 5, 9, 11, 13-14]. Але, напевно, за принципом “переможців не судять” 

основна маса адвокатів добровільно чи примусово визнала легітимність однієї з 

конкуруючих сторін.  

Постійною проблемою, що супроводжує з’їзди адвокатів, є прагнення частини 

делегатів дестабілізувати роботу форуму шляхом грубого порушення правових і 

етичних норм. Подібні деструктивні дії досягли апогею на одеському з’їзді адвокатів 

(квітень 2014 р.), перетворивши професійний захід на об’єкт для глузування колег з 

юридичного цеху і пересічних громадян. Вирішення хрестоматійного запитання, що з 

цим робити та як запобігти в майбутньому, лежить у площині наступного: 

– запрошення на з’їзд іноземних спостерігачів (CCBE, IBA, UIA та ін.) та ЗМІ; 

– пряма онлайн-трансляція і повна відеофіксація ходу з’їзду з наступним 

розміщенням відеоматеріалу на сайті НААУ; 

– широке оприлюднення факту притягнення до дисциплінарної відповідальності 

винних у найбільш брутальних порушеннях на минулих з’їздах; 

– окрема регламентація питання дотримання етичних стандартів під час виборів у 

розділі VI “Відносини між адвокатами” Правил адвокатської етики; 
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– для протидії фізичному блокуванню, що містить ознаки дій, які переслідуються 

в кримінальному чи адміністративному порядку, доцільним є визначення конкретного 

суб’єкта та закріплення за ним обов’язку звернення до уповноважених органів для 

реагування (наприклад, найстарший за віком делегат). 
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7.2.2 Організація і функціонування адвокатського самоврядування 

 

Продовжуючи розгляд започаткованих у § 4.4 питань організації адвокатського 

самоврядування, слід уточнити зміст поняття “органи адвокатського самоврядування”. 

В ч. 1 ст. 46 Закону до організаційних форм адвокатського самоврядування віднесено 

лише конференцію адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя), раду адвокатів регіону (АРК, області, міста Києва, міста 

Севастополя), Раду адвокатів України, з’їзд адвокатів України.  

Як бачимо, в даному переліку відсутні КДКА, ВКДКА, РКАР, ВРКА. Тож вони 

не належать до адвокатського самоврядування? У ч. 2 ст. 46 Закону передбачено, що 

адвокатське самоврядування здійснюється, серед іншого, через діяльність 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (АРК, області, міста Києва, міста 

Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних 

комісій адвокатів регіонів (АРК, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої 

ревізійної комісії адвокатури. 

Аналіз закріпленої в ст. 2 Закону мети адвокатського самоврядування 

(забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, високого професійного 

рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів), а 

також зафіксованих у ст. 44 даного законодавчого акту завдань адвокатського 

самоврядування (підтримання високого професійного рівня адвокатів, забезпечення 

відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність тощо) дозволяє дійти 

висновку, що вони значною мірою збігаються [211, с. 32] із окресленими в ст.ст. 50-53 

метою (завданнями) й повноваженнями КДКА, ВКДКА, РКАР, ВРКА. Отже, попри 

непослідовність й нерішучість законодавця, вказані інституції за своєю правовою 

природою належать до органів адвокатського самоврядування.  

Саму суть самоврядування в адвокатурі важко уявити без самостійного 

вирішення адвокатським співтовариством кваліфікаційних та дисциплінарних питань, 
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контролю за колегами, які розпоряджаються спільними фінансово-матеріальними 

ресурсами. 

Для узагальненої характеристики органів, які Законом віднесено до 

“організаційних форм адвокатського самоврядування”, можна використовувати 

поняття “представницькі органи адвокатського самоврядування”, тоді як ті, що 

залишилися, можна розглядати як “інші органи адвокатського самоврядування”, 

“ревізійні органи адвокатського самоврядування” тощо. 

До речі, питання про віднесення органів кваліфікаційно-дисциплінарної чи 

контрольно-ревізійної компетенції до системи органів адвокатського самоврядування 

залишається дискусійним. Одні правники заперечують можливість їх включення до 

переліку органів адвокатського самоврядування. Інші [446] допускають можливість 

доповнення переліку органів адвокатського самоврядування ревізійними комісіями. 

Треті [443, с. 29; 448; 451] наполягають, що кваліфікаційно-дисциплінарні й ревізійні 

комісії є органами адвокатського самоврядування. 

Очевидно, що одним з основних мотивів відмежування окреслених вище 

інституцій від органів адвокатського самоврядування є прагнення підкреслити їх 

незалежність один від одного, попередити втручання в роботу. На нашу думку, 

справжня самостійність цих структур залежить не стільки від назви чи територіальної 

відстані між ними, скільки від збалансованої системи повноважень і фінансових 

гарантій їх реалізації. 

Правильний класифікаційний підхід обрала НААУ в п.п. 6.2-6.4 свого статуту 

[543, с. 22], включивши до системи адвокатського самоврядування загальнодержавні 

органи адвокатського самоврядування (з’їзд адвокатів України, РАУ, ВКДКА, ВРКА) й 

регіональні органи адвокатського самоврядування (конференції адвокатів регіону, РАР, 

КДКА, РКАР). 

Своєрідним є правовий статус Національної асоціації адвокатів України, яка є 

недержавною некомерційною професійною організацією, що об’єднує всіх адвокатів 

України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського 
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самоврядування. Виступаючи “правовою оболонкою” органів адвокатського 

самоврядування, НААУ передбачена законом, утворена з’їздом адвокатів України та не 

може бути реорганізована. Ліквідація НААУ може бути здійснена лише на підставі 

закону.  

На відміну від громадських об’єднань, члени НААУ об’єднані за професійною 

ознакою й уповноважені виконувати публічні функції, частина з яких є виключними 

(монопольними). Набуття членства в НААУ, як зазначалося, відбувається автоматично, 

незалежно від бажання адвоката, тоді як до громадських об’єднань учасники 

вступають добровільно.  

Одним з дискусійних залишається питання щодо терміну дії повноважень членів 

органів адвокатського самоврядування, тобто строку перебування їх на посаді. 

Існуючий 5-річний термін є чи не найбільшим в Європі [190; 214, с. 41] й недостатньо 

стимулює обранців тримати руку на пульсі адвокатських проблем. У численних 

законопроектах містяться пропозиції скоротити його до 2-3-х років, що заслуговує на 

підтримку.  

Опонуючи цій думці, голова НААУ Л.П. Ізовітова із посиланням на виступ 

Вессельса зазначає, що проведені заходи за участю CCBE та БРАК (Німеччина) 

вказують на те, що в європейських країнах строку перебування на посадах в 

адвокатському самоврядуванні не визначено [373]. Така інформація не відповідає 

дійсності й спростовується шляхом звернення до нормативно-правових документів 

країн європейського континенту. Так, на 1 рік обираються члени відповідних органів 

адвокатського самоврядування в Бельгії, на 2 роки здійснюється обрання на аналогічні 

посади в Люксембурзі та Мальті, на 3 роки – у Франції, Словаччині, Греції, Литві, 

Польщі. Оптимальним убачається 3-річний термін перебування на посаді членів 

органів адвокатського самоврядування. З одного боку, обранці повинні мати достатній 

строк для втілення поставлених планів у життя й забезпечення стабільного розвитку. 

Часті вибори супроводжуються значним обсягом популістської риторики й менше 

орієнтують на системну, непопулярну, але потрібну роботу. З іншої сторони, тривалий 
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час виконання посадових обов’язків зумовлює бюрократизацію й “забутливість” 

проблем електорату.  

Проведене анкетування адвокатів показало, що 62 % респондентів вважає за 

необхідне обирати органи адвокатського самоврядування на 3-річний термін, 16 % 

опитаних виступає за збереження існуючого 5-річного строку (Додаток А). Остання 

позиція обстоюється переважно членами органів адвокатського самоврядування.  

Нещодавно активізувалася дискусія з приводу того, в кого має знаходитися 

основний масив повноважень у системі органів адвокатського самоврядування.  

Чимало регіональних лідерів та законотворців наполягають на децентралізації 

системи органів адвокатського самоврядування з передачею більшості повноважень з 

центру на місця. У поданому народним депутатом Д.В. Лубінцем законопроекті, 

наприклад, пропонується закріпити, що Національна асоціація адвокатів України, є 

договірним об'єднанням асоціацій адвокатів в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, яке створюється з метою представництва на 

загальнодержавному рівні адвокатури України та координації діяльності органів 

самоврядування [446]. 

Очільники НААУ в основному виступають за збереження статус-кво.  

В процесі аналізу зарубіжних систем адвокатури в § 6.2 цієї праці було 

висвітлено переваги й недоліки кожного з підходів, тож зазначимо, що для нашої 

держави кращою є рівноважна модель, що тяжіє до балансу, паритету можливостей, 

дозволяючи ініціативно розвиватися знизу й спрямовувати розвиток адвокатури в 

прогресивному напрямі зверху.  

На відміну від окремих сусідів, у національному характері українців слабко 

розвинуто раболіпство перед начальником, царем чи президентом. Водночас існує 

схильність до демократичного вирішення власних справ. За формою правління Україна 

є парламентсько-президентською республікою, а за формою державного устрою 

унітарною державою. Зміщення центру прийняття ключових рішень до регіональних 

органів адвокатського самоврядування, як це має місце в Австралії чи Канаді, може 
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призвести до утворення федерації удільних князівств. Адже попри зовнішнє 

благополуччя, чимала частина адвокатури залишається розколотою. Частина 

адвокатських керманичів не приховує значні владні амбіції й відрізняється 

віртуозністю в інтригах, тому давати їм законодавчу основу було б неправильно.  

Серед напрямів оптимізації повноважень органів адвокатського самоврядування 

слід виділити необхідність конкретизації законодавчої бази примирної (медіаторної) 

діяльності цих органів щодо врегулювання спорів між адвокатами, а також адвокатами 

й клієнтами; створення і адміністрування зручних механізмів сприяння клієнтам у 

пошуку адвокатів; закріплення права брати участь у прийнятті рішення про 

акредитацію юридичних ВНЗ чи їх підрозділів.  

Якщо останній напрям відображає поширену світову практику, корисність якої є 

очевидною для всіх суб’єктів взаємодії, то перший з окреслених векторів зумовлений 

існуючою потребою [475] швидкого, недорогого й полюбовного вирішення делікатних 

питань, що виникають в адвокатській практиці. На цьому шляху потребує посилення 

роль органів адвокатського самоврядування, медіаторні можливості яких мають бути 

закріплені не тільки на корпоративному, але й на законодавчому рівні. Це додасть 

правової визначеності статусу медіатора, збільшить ефективність роботи. 

Одним із шляхів підвищення ефективності використання наявних інформаційних 

ресурсів органів адвокатського самоврядування є полегшення комунікації між 

клієнтами та адвокатами шляхом налагодження і адміністрування зручних та прозорих 

систем пошуку адвокатів за критеріями спеціалізації, досвіду, території діяльності 

тощо.  

В процесі виконання своїх обов’язків члени органів адвокатського 

самоврядування можуть припускатися помилок, зловживань чи іншим чином 

неналежно здійснювати поставлені перед ними завдання. Серед новел Закону, що 

розраховані на такі випадки, слід відзначити запровадження інституту дострокового 

відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського самоврядування. 

Практика застосування цього механізму засвідчила, що норми, які його регламентують, 
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досить активно, хоча й по-різному, застосовуються в процесі функціонування органів 

адвокатського самоврядування. Неодноразово робилися спроби відкликання голови 

РАУ, НААУ [455], голови ради адвокатів м. Києва [470] та інших керівників вищої та 

регіональної ланки. У липні 2015 р. з’їздом адвокатів України відкликано голову 

ВКДКА і його заступника, а також заступницю голови РАУ. Конференцією адвокатів 

Чернігівської області протягом одного дня (18 вересня 2013 року) було відкликано 24 

члени органів адвокатського самоврядування [459]. Відтак і до перегляду результатів 

виборів недалеко, тому питання належної реалізації потенціалу зазначеної процедури 

безумовно мають бути предметом ретельної уваги науковців і практиків. Це є ще більш 

актуальним з огляду на те, що законодавцем не визначено підстав для дострокового 

відкликання й достатніх гарантій його проведення у відповідності до загальновизнаних 

демократичних стандартів. 

У сучасному українському праві юридичною базою дострокового відкликання з 

посади керівника (члена) органу адвокатського самоврядування виступають приписи ч. 

5 ст. 47, ч. 3 ст. 48, ч.ч. 2-3 ст. 50, ч. 2 ст. 51, ч. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 7 ст. 54, ч. 2 ст. 55 

Закону. Аналіз цих норм дозволяє виділити два види відкликання з посади залежно від 

належності суб’єкта відкликання до інститутів прямої (безпосередньої) чи 

представницької демократії: 

1. Відкликання голови та членів ради адвокатів регіону, голови та членів 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, голови та членів ревізійної 

комісії адвокатів регіону, голови і заступників голови РАУ, голови і заступників 

голови ВКДКА, голови та членів ВРКА, представника адвокатів регіону в складі РАУ 

та ВКДКА. Для реалізації цього різновиду відкликання необхідно рішення органу 

безпосереднього адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду (конференція 

адвокатів регіону або з’їзд адвокатів України). 

2. Відкликання заступника голови та секретаря ради адвокатів регіону; голови та 

секретаря кваліфікаційної палати, голови та секретаря дисциплінарної палати КДКА 

регіону; секретаря ВКДКА; секретаря РАУ [181, с. 207]. Для відкликання цієї категорії 
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осіб встановлений дещо спрощений порядок, який передбачає прийняття відповідного 

рішення представницьким органом адвокатського самоврядування, який обрав їх на 

посаду (рада адвокатів регіону, КДКА регіону, ВКДКА, РАУ). 

Аналізуючи стан правового регулювання відкликання членів органів 

адвокатського самоврядування, не можна не звернути увагу на слабку деталізацію 

процедурних гарантій застосування цього інституту. Фактично будь-кого і з будь-якого 

приводу можна відкликати за наявності більшості голосів. Не так подивився, не те 

подумав…  

З одного боку, необхідно усвідомлювати призначення даного інституту, який 

покликаний сприяти підвищенню відповідальності посадовця й розширенню 

можливостей контролю за його роботою, встановити реальний зворотній зв’язок між 

виборцями та обранцем, який протягом своєї 5-річної каденції може встигнути 

“забути” потреби електорату чи раптово змінити курс, як це зробив колишній 

президент держави. З іншої сторони, потенціал механізму, що розглядається, не 

повинен бути використаний для дестабілізації виборних органів адвокатури, як засіб 

тиску чи розправи з опонентами або інструмент спрощеного перегляду результатів 

виборів.  

Насамперед, потребує уваги нормативна неврегульованість підстав для 

дострокового відкликання з посади. В узагальненому вигляді правовими підставами 

для відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського самоврядування 

мають бути наступні: 1) невиконання виборною посадовою особою обов’язків, 

покладених на неї законом чи актами органів адвокатського самоврядування, зокрема, 

відсутність без поважних причин на засіданнях органу самоврядування більше двох 

разів; багаторазова відмова від виконання або невиконання доручень відповідного 

органу адвокатського самоврядування; 2) позбавлення виборної посадової особи права 

на заняття адвокатською діяльністю або зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю; 3) суттєве порушення Закону України “Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність” чи актів органів адвокатського самоврядування. 
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Аналіз практики показує, що однією з найпоширеніших підстав для відкликання 

з посади в порядку публічної відповідальності перед адвокатською громадою є “втрата 

довіри”. Так, конференцією адвокатів Чернігівської області відкликано з посад 

адвокатів Верех А.М. (кваліфікаційна палата КДКА) і Водолагіна С.М. (рада адвокатів 

області) на підставі того, що вони “не виправдали довіри адвокатів, проявили 

бездіяльність щодо захисту прав адвокатів області та вчиняли дії по перешкоджанню 

виконання законних рішень вищих органів адвокатського самоврядування” [459]. Під 

час проведення конференції адвокатів Херсонської області (15 березня 2014 року) 

адвокат Бакарасєва І.О. запропонувала включити до порядку денного позачергового 

з’їзду адвокатів України питання про достроковий відзив та перевибори голів РАУ і 

ВКДКА через те, що “керівництво НААУ і РАУ не виправдало довіри, оскільки за їх 

вказівкою проводилися розправи з адвокатами, які мали іншу думку” [455] тощо. 

Широкий змістовний обсяг поняття “втрата довіри” вимагає його конкретизації. 

Виборна посадова особа може втратити довіру через невиконання без поважних 

причин своєї передвиборної програми чи зобов’язань, якщо такі проголошувалися; 

введення в оману електорату, демагогію чи проведення політики всупереч їх законним 

інтересам; неспроможність відзвітувати про свою діяльність; неефективну організацію 

роботи; нецільове використання адвокатських коштів й майна тощо. Такі випадки мали 

місце в минулому і безумовно виникатимуть в майбутньому. Очевидно, що за вказаних 

умов традиційних заходів дисциплінарної чи юридичної відповідальності виборних 

осіб може виявитися недостатньо. Чекати ж до наступних виборів, поки сплинуть 5 

років, навряд чи є доцільним.  

Можна сподіватися на добровільне залишення обранцем посту, але як у політиці, 

так і в адвокатурі такі факти є досить рідкими. Навіть активне висловлення громадської 

недовіри у формі акцій протесту, блокування роботи та ін. сприймається як невід’ємне 

“тло” значущої посади. Убачається, що відповідальність посадових осіб органів 

адвокатського самоврядування на підставі того, що вони “не виправдали довіри” 

адвокатів повинна бути, однак у майбутньому за умов формування належного рівня 
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правової культури. Більшість таких осіб самі йтимуть з посади, усвідомивши, що не 

мають підтримки адвокатського корпусу. Запровадження ж сьогодні такої підстави 

може призвести до посилення тиску на членів органів самоврядування й постійних 

намагань їх відкликати.  

Підвищенню рівня публічної відповідальності виборних посадових осіб у 

сучасних умовах сприятиме закріплення наступних підстав для відкликання їх з 

посади: 1) невиконання без поважних причин своєї передвиборної програми чи 

зобов’язань, якщо такі проголошувалися; 2) повторне не затвердження звіту 

(висновків) про роботу відповідного органу адвокатського самоврядування. 

Щодо першої підстави. Виступи кандидатів для висвітлення своєї передвиборної 

програми чи зобов’язань мають місце [459], проте не набули широкого поширення, 

тому відповідальність має наступати лише за умов проголошення вказаних зобов’язань 

(фіксуються в протоколі, стенограмі, відеозаписі зборів тощо). 

Щодо другої підстави. У чинній редакції Закону не встановлено жодних санкцій 

у випадку не затвердження звіту (висновків) представника відповідного органу 

адвокатського самоврядування. Затверджуючи або не затверджуючи звіт (висновки), 

адвокатська громада висловлює свою підтримку (довіру) або осуд (протест) кадровій,  

дисциплінарній, контрольно-фінансовій та іншій політиці в галузі адвокатури, яка 

реалізується виборними посадовими особами.  

Якщо питання про відкликання певної особи чи групи осіб має ситуативний, 

випадковий чи кон’юнктурний характер – на повторних зборах за це не проголосують. 

Якщо ж наявні вагомі принципові підстави – колектив безумовно прийме рішення на 

черговому чи позачерговому зібранні про повторне не затвердження звіту (висновків), 

а згодом й відкликання з посади однієї чи групи виборних осіб. Для забезпечення 

стабільності й безперервності роботи органу самоврядування на цих же зборах слід 

здійснити довибори необхідної кількості членів. 

Формулюючи процедурні гарантії відкликання з посади, слід визначитися, чи є 

необхідним судове або інше юрисдикційне підтвердження факту наявності відповідних 
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обставин. Убачається, що з числа зазначених нами вище правових підстав для 

відкликання з посади обставини, вказані в п. 1 (невиконання виборною посадовою 

особою обов’язків, покладених на неї законом чи актами органів адвокатського 

самоврядування), мають встановлюватися тим органом адвокатського самоврядування, 

де працює посадовець. Обставини, передбачені п. 2, повинні встановлюватися КДКА 

(рішення про позбавлення або зупинення права на заняття адвокатською діяльністю), а 

підстави, зазначені в п. 3 – органом адвокатського самоврядування, який обрав їх на 

посаду (суттєвість порушення), на підставі висновку КДКА (наявність факту і 

обставини порушення).  

Щодо підстав для дострокового відкликання особи з посади в порядку публічної 

відповідальності, то останні мають встановлюватися безпосередньо органом 

адвокатського самоврядування, який обрав її на посаду.  

Письмові матеріали, що підтверджують наявність підстав для відкликання, 

мають надаватися ініціатором до ради адвокатів відповідного рівня, де разом із 

поясненнями особи, що відкликається (якщо вона бажає їх надати) кожен адвокат може 

з ними ознайомитися. Особі, щодо якої ініційовано процедуру відкликання з посади, 

має бути забезпечено можливість ознайомлення з документами, якими обґрунтовується 

необхідність відкликання, представити докази на підтвердження власної позиції, а 

також виступу на засіданні органу, уповноваженого розглядати це питання. У будь-

якому випадку питання про відкликання має бути попередньо включено до порядку 

денного зібрання адвокатів, а особа, щодо якої ініційовано процедуру відкликання з 

посади, повинна бути належним чином повідомлена про дату й місце проведення 

відповідних зборів адвокатів. 
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7.3 Громадські об’єднання адвокатів та їх місце в системі адвокатури України 

 

7.3.1 Міжнародні громадські об’єднання адвокатів  

Послідовною і незворотньою тенденцією останніх років є посилення ролі 

громадянського суспільства в Україні, яким надано потужний імпульс руху країни в 

напрямі європейської інтеграції та впровадження стандартів правової держави.  

Важливою складовою громадянського суспільства є громадські об’єднання. У 

сучасному світі функціонує досить велика кількість міжнародних громадських 

об’єднань адвокатів, основними з яких є такі: 

Міжнародний союз юристів (Union Internationale des Avocats – UIA), що був 

заснований 08.07.1927 р. й на сьогодні налічує більше 2 тис. індивідуальних членів та 

200 професійних організацій адвокатів та юристів з більше ніж 110 країн світу; 

Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association – IBA), що була 

утворена 17 лютого 1947 року й нині налічує в своїх лавах більше 80 000 

індивідуальних членів та 190 професійних асоціацій адвокатів і правових товариств з 

усіх континентів; 

Американська асоціація юристів (American Bar Association – ABA), що почала 

функціонувати з 21 серпня 1878 року й сьогодні включає до свого складу 400 000 

членів та більш ніж 3 500 організацій; 

Рада адвокатур та правових товариств Європи (Council of Bars and Law Societies 

of Europe – CCBE), що була заснована в 1960 році й нині репрезентує адвокатури і 

правові товариства 32 країн-членів, 3 держав асоційованих членів та 10 країн членів-

спостерігачів, виражаючи через них інтереси більше 1 мільйона європейських юристів; 

Європейська федерація адвокатур (Fédération des Barreaux d’Europe), що була 

утворена 23.05.1992 р. й налічує 250 членів, які представляють близько 800000 

юристів.  

У світі представлені й менш відомі громадські об’єднання адвокатів, наприклад, 

Європейська асоціація корпоративних юристів (The European Company Lawyers 
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Association), Міжнародна федерація жінок-юристів (International Federation of Women 

Lawyers), Інтер-Тихоокеанська асоціація юристів (Inter-Pacific Bar Association) тощо. 

Аналізуючи термінологічні підходи зарубіжного правового співтовариства до 

застосування дефініцій “advocate”, “bar” і похідних від них у назвах відповідних 

громадських об’єднань, слід констатувати, що в пострадянському, європейському та 

світовому просторі існування міжнародних громадських об’єднань із членством у них 

виключно адвокатів є рідким явищем. Більшість об’єднань, що динамічно 

розвиваються, залучають до своєї роботи широкий перелік юристів інших категорій. 

Узагальнення правової основи і практики діяльності міжнародних громадських 

об’єднань адвокатів дає змогу здійснити їх наукову класифікацію відповідно до таких 

найбільш значущих критеріїв: 

за суб’єктами, які залучаються до членства в організації – суто адвокатські (членами 

можуть бути виключно адвокати) та правові об’єднання, що залучають до своєї роботи 

широкий спектр юридичних професій (поряд із адвокатами, членами можуть бути 

юрисконсульти, судді, викладачі права тощо); 

за предметно-функціональною спрямованістю діяльності – універсальні і 

спеціалізовані [176, с. 33];  

за ступенем активності виконання статутних завдань – громадські об’єднання з 

високою, середньою та низькою активністю, а також ті, що діяльності не ведуть, 

існуючи тільки “на папері”; 

за обсягом території, на яку поширюється діяльність – глобальні та регіональні 

(європейські, африканські тощо). 

Стан розвитку міжнародних громадських об’єднань адвокатів характеризують 

різноспрямовані тенденції універсалізації та диференціації, при цьому найбільш 

потужними, розвинутими й ефективними виявляються інтегративні об’єднання на 

основі широкого залучення юристів різних спеціалізацій, що можуть запропонувати 

більш всебічну й міцну платформу для обміну ідей та досвідом, задоволення 

різнопланових професійних потреб. 
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7.3.2 Національні громадські об’єднання адвокатів  

 

Одним з ключових елементів громадянського суспільства є громадські 

об’єднання, завдяки яким кожна людина на добровільній колективній основі може 

реалізувати і захистити широкий спектр власних інтересів.  

У ст. 18 Закону окремо виділяються об’єднання адвокатів (місцевого, 

всеукраїнського і міжнародного рівня) та міжнародні організації адвокатів та юристів. 

За своєю правовою природою вони належать до громадських об’єднань, статус яких 

урегульований Законом України “Про громадські об’єднання” від 22 березня 2012 року 

№ 4572-VI. Згідно цього законодавчого акта громадське об’єднання – це добровільне 

об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та 

захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів [405]. 

За організаційно-правовою формою громадське об’єднання утворюється як 

громадська організація (її засновниками та членами (учасниками) є фізичні особи) або 

громадська спілка (її засновниками є юридичні особи приватного права, а членами 

(учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи). 

Серед принципів утворення й діяльності громадських об'єднань закон визначає 

добровільність, самоврядність, вільний вибір території діяльності, рівність перед 

законом, відсутність майнового інтересу їх членів (учасників), прозорість, відкритість 

та публічність. 

Важливим є наведене у вказаному вище законодавчому акті застереження 

стосовно того, що його дія не поширюється на суспільні відносини в сфері утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення саморегулівних організацій та організацій, які 

здійснюють професійне самоврядування. До останніх належать органи адвокатського 

самоврядування. 

В сучасних умовах громадські об’єднання адвокатів і правників утворені 

великим розмаїттям організацій. Як правило, вони утворюються і можуть бути 



 383 

класифіковані за територіальною (ГО “Сумська обласна колегія адвокатів”, ГО 

“Кіровоградська міська колегія адвокатів”, ГО “Мукачівська міська асоціація 

адвокатів”), національною (ГО “Німецька спілка адвокатів в Україні”, Ліга 

кримськотатарських юристів “Ініціум”, ГО “Австрійсько-український союз юристів”), 

віковою (ГО “Союз молодих юристів”, всеукраїнська молодіжна громадська 

організація “Український національних союз молодих юристів”) чи релігійною 

ознаками (ГО “Асоціація християн-юристів України”, МГО “Союз православних 

юристів в ім’я Архистратига Божого Михаїла”), залежно від напряму спеціалізації 

(громадська спілка “Авто-адвокат”, ГО “Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 

правову допомогу”, ГО “Союз імміграційних адвокатів та консультантів України”, 

ВГО “Асоціація Юристів Міжнародного Права”, ГО “Асоціація юристів фондового 

ринку”) чи приналежності до категорії осіб з особливими потребами (ГО “Спілка 

нечуючих юристів”, ГО “Товариство інвалідів-юристів”). Існують об’єднання й 

загальноправозахисної спрямованості (ГО “Народний адвокат”, ГО “Правозахисна 

група “Адвокат” та ін.) 

Не зважаючи на широку палітру зареєстрованих громадських об’єднань, про 

більшість з них (в тому числі із всеукраїнським статусом – ВГО “Український Союз 

адвокатів”, ВГО “Ліга народних адвокатів” та ін.) широкому загалу мало що відомо. 

Очевидно, що частина з них існує лише на папері. 

Серед громадських об’єднань, що набули авторитет і вплив у професійному 

середовищі, слід відзначити такі всеукраїнські громадські організації, як Спілка 

адвокатів України (утворена 22 вересня 1990 року), Асоціація правників України 

(заснована 30 листопада 2002 р.), Асоціація адвокатів України (утворена 8 квітня 2006 

р.), Рада адвокатів України (заснована 18 грудня 2009 року), Союз юристів України 

(утворений 15 травня 1991 р.). 

Необхідно вказати, що громадські організації адвокатів знайшли свою нішу в 

професійному житті корпорації. Із цього приводу висловлювалися великі сумніви. У 

них було широке поле для діяльності в умовах відсутності репрезентативних органів 



 384 

адвокатського самоврядування. З набуттям чинності Закону України “Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність” від 05.07.2012 р. та закріпленням за органами адвокатського 

самоврядування більшості повноважень представницького характеру, громадським 

організаціям, на думку частини юристів, нічим було б займатися. Цього не сталося, 

хоча дублювання уникнути не вдалося. Так, у багатьох організаціях створено “гарячі 

лінії”, “групи швидкого реагування” на порушення прав їх членів, які доцільно було б 

інтегрувати між собою та органами адвокатського самоврядування, що зміцнить їх 

кадровий потенціал та розширить територіальне охоплення (різні організації мають 

відмінні можливості в тому чи іншому районі/місті). 

Проведене анкетування адвокатів показало, що членство в громадському 

об’єднанні найбільшою мірою приваблює можливістю обстоювання спільних 

професійних інтересів, створенням умов для спілкування з колегами й можливістю в 

неформальній обстановці обговорити складні професійні проблеми та напрацювати 

заходи з їх усунення (Додаток А).  

Специфічне призначення громадських правових організацій в сучасних умовах 

усвідомлюється адвокатами через необхідність моніторингу й фахового контролю 

діяльності органів адвокатського самоврядування [179, с. 121], виявлення й 

узагальнення недоліків в їх роботі, поширення передового досвіду; поглиблення 

співробітництва із органами адвокатського самоврядування, в т.ч. шляхом делегування 

до їх складу своїх членів; сприяння включенню своїх представників до громадських 

рад (колегій) при державних органах та ін. 

Усі проблемні питання професійного життя, що перебувають поза компетенцією 

органів адвокатського самоврядування, але турбують адвокатську спільноту, можуть 

бути сферою спрямування зусиль громадських організацій. Виступаючи суспільним 

помічником й контролером, громадські об’єднання адвокатів перебувають в 

“авангарді” інститутів громадянського суспільства. Завдяки загартованому в 

юридичних баталіях кадровому складу громадські об’єднання адвокатів спроможні 
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дієво обстоювати корпоративні інтереси й одночасно сприяти реалізації потреб 

суспільства загалом.  

Отже, громадські об’єднання адвокатів є потужним передовим загоном 

громадянського суспільства, які обстоюють не тільки вузькопрофесійні інтереси, але й 

загальний запит української громади щодо послідовного реформування правової 

системи країни, утвердження справедливого балансу інтересів особи і держави. 

Визначаючи їх місце в системі адвокатури, слід взяти до уваги, що в деяких 

країнах світу відсутні професійні асоціації адвокатів, внаслідок чого громадські 

об’єднання адвокатів виконують функції, що традиційно притаманні органам 

адвокатського самоврядування. За цих умов громадські об’єднання адвокатів 

набувають значення елемента системи адвокатури. 

Український законодавець, натомість, чітко розмежовує сферу компетенції 

органів адвокатського самоврядування й громадських об’єднань адвокатів. 

Добровільно-ініціативний характер утворення й ліквідації громадських об’єднань 

адвокатів, а також характер їх повноважень не дозволяє розглядати ці об’єднання як 

стабільний, обов’язковий елемент системи адвокатури України. Цим не виключається 

перетворення громадських об’єднань адвокатів на самостійний елемент системи 

адвокатури у випадку дисфункціональної поведінки членів органів адвокатського 

самоврядування. Приклади з історичного минулого наочно ілюструють таку 

можливість. Вирішуючи в такому випадку питання про віднесення громадського 

об’єднання до системи адвокатури, необхідно враховувати як телеологічний, так й 

кадровий компонент, співвідношення цілей, кількісного складу адвокатів й 

неадвокатів. Домінування неадвокатів не дозволяє розглядати таку соціальну спільноту 

як елемент системи адвокатури України.  

 



 386 

7.4 Зв’язки і відносини між елементами системи адвокатури 

 

Зв’язки і відносини між елементами системи адвокатури складають ядро 

структури адвокатури. Остання формує неповторне обличчя адвокатської корпорації 

країни, регіону, міста (району). Чим більшою є кількість й ширшим різноманіття 

зв’язків та відносин між елементами, тим складнішою є структура адвокатури. 

У загальновживаній лексиці поняття “зв’язки” і “відносини” розглядаються як 

синонімічні [44, с. 175, 450].  

Попри дискусійність даного питання в філософії [580, с. 139-140; 73, с. 4; 66, с. 

19-20], слушною є думка про те, що “відносини” і “зв’язки” перебувають в нерозривній 

єдності із категоріями руху і взаємодії, виступаючи засобами існування останніх. 

Поняття “зв’язок”, як правило, використовується тоді, коли існує залежність чи 

взаємозалежність об’єктів, що безпосередньо викликані даним конкретним процесом. 

“Відносини” ж вказують на опосередковані залежності й взаємозалежності об’єктів, що 

виникають не на підставі даних конкретних процесів, а на підставі більш загальних 

процесів… [228, с. 17].  

В загальній теорії систем для характеристики взаємодії елементів системи 

застосовується як категорія “зв’язки” [103, с. 21; 269, с. 196; 298, с. 17], так і 

“відносини” [248, с. 14; 339, с. 13; 235, с. 14]. Єдиний підхід відсутній. Одні науковці 

розглядають їх як тотожні. Інші вчені включають відносини до змістовного поля 

поняття “зв’язки”. Треті дослідники дотримуються діаметрально протилежної позиції. 

Четверта група авторів [552, с. 62; 394, с. 41-42] розмежовує зв’язки і відносини, 

підкреслюючи їх відносно самостійний характер.  

Відзначаючи наявність різних відтінків змісту між згаданими дефініціями та 

прагнучи уникнути зайвих термінологічних неузгодженостей, ми розглядаємо поняття 

“зв’язки” і “відносини” в межах даної праці як синонімічні.  

Зв’язки і відносини між елементами системи адвокатури утворені сукупністю 

взаємозалежностей між адвокатами, АО, АБ, органами адвокатського самоврядування, 
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що реалізуються через контакти, дії та рішення з метою забезпечення високих 

стандартів надання професійної правничої допомоги.  

Як зазначалося, традиційним є розподіл зв’язків на вертикальні (субординаційні, 

ієрархічні) й горизонтальні (координаційні); суттєві та несуттєві; необхідні й 

випадкові; генетичні, структурні й функціональні; стійкі та нестійкі; прямі й непрямі; 

формальні й неформальні тощо.  

Зв’язки між елементами системи адвокатури характеризують відносини 

взаємозалежності, обумовленості, взаємовпливу. Серед широкого розмаїття зв’язків 

визначальними є системні зв’язки – основні, стійкі, закономірні. Спільною основою 

системоутворювальних зв’язків, що поєднують елементи системи адвокатури, виступає 

єдина мета і завдання, а також спеціальна правосуб’єктність адвоката.  

Великі розміри й складність системи адвокатури зумовлює слушність підходу 

[682, с. 240] щодо розподілу зв’язків між її елементами на прямі й опосередковані. 

Перші здійснюються шляхом безпосереднього контакту (вербального, візуального, 

фізичного), другі реалізуються через додаткові вузли й посередників, які пропускають 

комунікаційний імпульс через призму власних поглядів та інтересів. 

Залежно від предметної спрямованості основні зв’язки та відносини між 

елементами системи адвокатури можуть бути класифіковані на ті, що виникають у 

зв’язку з наданням правової допомоги конкретному клієнту, й ті, що пов’язані із 

вирішенням внутрішніх питань у системі адвокатського самоврядування. 

В соціальній психології [612, с. 332, 334], соціології [807, с. 891] та деяких інших 

суспільних науках поширеним є дихотомічний поділ основних типів взаємодії на 

кооперацію (співробітництво) й конкуренцію (суперництво). Остання форма є досить 

поширеною серед адвокатів під час здійснення адвокатської діяльності (суперництво із 

процесуальним опонентом, конкуренція за клієнта, боротьба за інші види обмежених 

ресурсів), а також облаштування внутрішньокорпоративного життя (вибори до органів 

адвокатського самоврядування, дебати під час ухвалення регуляторних актів тощо). 

Конкуренція підштовує адвоката бути кращим, розумнішим, кваліфікованішим.  



 388 

Найгострішою формою суперництва є конфлікт, що може мати як позитивний, 

так й негативний ефект. Серйозні чвари, на жаль, супроводжують розвиток вітчизняної 

адвокатури із самого початку її інституційного оформлення за Законом 2012 року. 

Основне системоутворювальне значення для консолідації елементів системи 

адвокатури мають зв’язки і відносини кооперації (співробітництва), які реалізуються 

шляхом координації, взаємодопомоги, сприяння, взаємоузгодження, обміну 

інформацією тощо. Вказаний тип зв’язків і відносин забезпечує об’єднання, зчеплення 

елементів системи, має конструктивну, позитивно-корисну спрямованість. Але головне 

– без співробітництва елементів (адвокатів, АО, АБ, органів адвокатського 

самоврядування) неможливо реалізувати мету й завдання адвокатури, що 

конституюють її як систему.  

В науці виокремлюються такі типи співробітництва як команда, співтовариство, 

мережа [682, с. 251], кожен з яких використовується адвокатами залежно від потреб 

конкретного аспекту взаємодії. З огляду на те, що соціальна взаємодія має інваріантні 

властивості [923, с. 12], які існують в умовах будь-яких людських взаємин, у тому 

числі взаємодії між адвокатами, останні вміло беруть на озброєння популярні й 

ефективні в суспільстві засоби комунікації. 

Забезпечення стабільного надходження клієнтури, професійного довголіття та 

інших нагальних питань юридичної практики вимагає від адвоката побудови 

розгалуженої мережі горизонтальних зв’язків із колегами. Соціальні мережі між 

адвокатами формуються за професійними та особистими інтересами, потребами, 

сферами впливу тощо.  

Потенціал технічних засобів дозволяє налагоджувати й підтримувати зв’язки між 

адвокатами, які мають віддалену територіальну дислокацію. Завдяки багатоканальності 

й розосередженості центрів, що продукують сигнал до взаємодії, горизонтальні 

ланцюги відносин між адвокатами часто виявляються ефективнішими, ніж традиційні 

офіційні інструменти впливу чи інформування. Вагому роль у цьому відіграє 

використання загальних та спеціалізованих соціальних мереж (інтернет). Будучи 
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засобом масової комунікації, соціальні мережі спроможні напряму передати цільовій 

аудиторії імпульс до дій, що є нагальними в певний момент часу. Наочним свідченням 

цього виступають численні приклади, коли на місце порушення прав адвокатів 

протягом декількох годин з’їжджаються десятки колег за закликом у соціальній 

мережі. Представники офіційних органів адвокатури з’являються на такі заходи, 

зазвичай, дещо пізніше. 

Основними сферами прояву вертикальних відносин між адвокатами є відносини 

усередині адвокатських об’єднань та зв’язки між адвокатами й органами адвокатського 

самоврядування. 

В першому випадку субординаційні відносини виникають між адвокатом й 

керівним органом адвокатського об’єднання. Схема взаємин між ними не вписується в 

класичну формулу “роботодавець-працівник”. Підпорядковуючись керівникові з 

питань організації праці, адвокат, який безпосередньо виконує доручення клієнта, 

наділений широкими гарантіями професійної незалежності. Так, ч. 6 ст. 15 Закону 

покладає на адвокатське об’єднання обов’язок забезпечити дотримання професійних 

прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. У ч. 6 ст. 6 Правил адвокатської 

етики закріплено, що адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватися 

вказівками інших осіб, зокрема тих, які уклали договір про надання правової допомоги 

іншій особі – клієнту, стосовно змісту, форм, методів, послідовності та часу здійснення 

його професійних прав і обов’язків, якщо вони суперечать його власній уяві про 

оптимальний варіант виконання доручення клієнта. У ст. 60 цього ж документу 

передбачено, що для адвоката, який є членом адвокатського об’єднання, професійні 

обов’язки перед клієнтами, що випливають із чинного законодавства, Правил 

адвокатської етики, договорів про надання правової допомоги, повинні мати 

домінуюче значення в порівнянні з обов’язками адвоката щодо виконання вказівок 

керівних органів адвокатського об’єднання. Керівник адвокатського об’єднання 

зобов’язаний забезпечити дотримання адвокатом – членом адвокатського об’єднання 
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виконання цих Правил та не має права вчиняти дії, пов’язані зі схилянням або сприяти 

ухилянню адвоката від виконання професійних етичних норм. 

Вертикальні відносини між адвокатами й органами адвокатського 

самоврядування ґрунтуються на повноваженнях останніх видавати обов’язкові до 

виконання рішення (ст. 59 Закону), порушення яких загрожує серйозними 

дисциплінарними наслідками. На відміну від багатьох централізованих систем, що 

побудовані на основі суворого директивного впливу одноособових вищестоящих 

органів на нижчестоящі, імперативні приписи усередині адвокатської корпорації 

переважно походять від колегіальних, а не індивідуальних органів адвокатського 

самоврядування. Формування загальнообов’язкових норм відбувається на засадах 

колективного, демократичного обговорення. Реалізація владних імпульсів 

здійснюється в умовах відсутності жорсткої службової підпорядкованості, 

характеризується поміркованою взаємодією типу “контроль колеги”. Останні не є 

начальниками для адвокатів, виступаючи “першими серед рівних”. 

Окрім імперативного, основою зв’язків між адвокатами виступає добровільний 

компонент, який уособлює неформалізоване, добровільне прагнення до взаємодії на 

основі внутрішньої, суб’єктивної потреби, ініціативи, тяжіння. 

Основна частина зв’язків та відносин між елементами системи адвокатури має 

інституційний характер, оскільки моделюється й регулюється на нормативному рівні 

(законодавчому, корпоративному та ін.). Якісне проходження комунікаційних сигналів 

через канали зв’язку досягається завдяки системі регуляції, важливе місце в якій 

посідає корпоративне регулювання. Узагальнення практики діяльності зарубіжних 

професійних асоціацій адвокатів дозволяє виділити основні важелі, інструменти 

регуляції: правила доступу до професії (освітній рівень, екзамен, стажування); 

обов’язкові фіксовані (мінім. чи макс.) або рекомендовані (мінім.) ціни за надану 

правову допомогу; правила реклами; сфера професійної монополії (виключні права); 

вимоги до страхування; приписи щодо організаційних форм адвокатської діяльності; 
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обмеження території здійснення професійної практики. Вказані засоби утворюють дві 

основні групи – обмеження щодо доступу до професії й вимоги до поведінки. 

Окрім нормативно-правової регламентації, вітчизняний законодавець допускає 

можливість корпоративного регулювання діяльності адвокатури. Так, ч. 1-2 ст. 59 

Закону передбачено, що рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є 

обов’язковими до виконання всіма адвокатами, а рішення конференцій та рад адвокатів 

регіонів є обов’язковими до виконання адвокатами, адреса робочого місця яких 

знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до ЄРАУ. 

Невиконання вказаних рішень трактується в законі як дисциплінарний проступок 

адвоката. 

Будучи різновидом підзаконної нормотворчості, корпоративні акти регулюють 

внутрішні відносини між адвокатами, виражають лише їх волю й спрямовані на 

реалізацію інтересів членів адвокатського співтовариства. На відміну від правових 

норм, що є загальнообов’язковими для широкого кола осіб й забезпечуються силою 

державного примусу, корпоративні норми поширюються лише на спеціальних 

суб’єктів – адвокатів – та гарантуються організаційно-дисциплінарними санкціями, що 

можуть бути накладені уповноваженими органами професійної спільноти.  

Акти центральних органів адвокатського самоврядування поширюються на всіх 

зареєстрованих в ЄРАУ адвокатів за професійною ознакою (в тому числі іноземних 

адвокатів). Рішення ж регіональних органів поширюються на адвокатів за професійно-

територіальним критерієм, їх дія локалізована просторовою й фаховою ознакою. 

Корпоративні норми містяться в статутах і положеннях органів адвокатського 

самоврядування, адвокатських бюро й об’єднань; рішеннях органів адвокатського 

самоврядування, якими затверджуються відповідні положення, порядки, регламенти. 

Одними з провідних інтегральних факторів виступають професійна свідомість і 

культура адвокатів, передусім такі їх елементи як корпоративний дух та професійна 

ідеологія.  
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У різні часи та в різних народів було помічено, що адвокати утворюють 

спільноту, яка не є механічною сукупністю осіб, наділених правом надавати правову 

допомогу. Будучи пов’язаними відносинами, які не завжди можна побачити чи 

формалізувати, адвокати перебувають один з одним в особливих зв’язках ментально-

психологічного характеру, що отримали найменування корпоративний дух [687, с. 334; 

161; 558, с. 1], становий дух [342, с. 19], дух корпорації (братерства) [306, с. 70], дух 

товариства [42, с. 360], колегіальний дух [899], професійна солідарність [654, с. 163; 

273, с. 4], корпоративна єдність [391, с. 133] тощо. 

В Кодексі поведінки європейських адвокатів (1988 р.) зазначається про 

корпоративний дух професії, що вимагає відносин довіри та співробітництва між 

правниками заради інтересів своїх клієнтів, уникнення непотрібних спорів та іншої 

поведінки, що є шкідливою для репутації професії. Поряд з цим, невиправданим 

визнається протиставлення між собою інтересів професії та клієнта [714, с. 20]. На 

розвиток даних приписів у ст. 51 Правил адвокатської етики йдеться про корпоративну 

єдність адвокатів, яка вимагає від них взаємної довіри та співпраці на користь їх 

клієнтів, зокрема уникнення штучного породження чи поглиблення конфліктів між 

клієнтами; при цьому принцип домінантності інтересів клієнта має перевагу перед 

міркуваннями корпоративної єдності. 

Корпоративний дух є інтегративним продуктом індивідуальної й колективної 

свідомості адвокатів, що характеризується спільністю ціннісних та емоційно-вольових 

орієнтирів професійної діяльності, згуртованістю в їх обстоюванні, високою 

готовністю до підтримки колег і професії в цілому. Корпоративний дух в адвокатурі 

відбиває традиції, переконання, очікування й почуття представників професії, 

поєднуючи їх духовними ланцюгами, узами братерства й взаємодопомоги. Це 

неформалізоване в праві явище має складну багаторівневу структуру, що включає 

корпоративний дух індивідуально практикуючого адвоката, адвокатського об’єднання, 

органа адвокатського самоврядування, адвокатури в цілому.  
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Найбільш сильним корпоративний дух є в адвокатських об’єднаннях, де на нього 

“накладається” потужний домінуючий пласт організаційної культури конкретної 

фірми. Наприклад, у британських транснаціональних адвокатських конторах 

“магічного кола” сформовано глобальну культуру фірми, що міцно об’єднує партнерів 

незалежно від національності, раси чи відстані, на якій вони знаходяться один до 

одного. Досвід закордонних колег вдало перейняло чимало українських адвокатських 

колегій, де цей напрям концептуально розглядається як частина політики посилення 

конкурентоспроможності. Інструментами реалізації такої стратегії є артикуляція місії, 

кредо, фірмового стилю тощо. В окремих адвокатських об’єднаннях рівень розвитку 

корпоративного духу й такого його елемента, як командний дух, є слабким, що 

пов’язано із неналежною увагою їх лідерів до використання прихованих резервів 

внутрішнього середовища. 

Більшість опитаних нами респондентів (51 %) характеризує корпоративний дух 

української адвокатури як “помірний”, 21 % адвокатів визначає його як “слабкий” 

(Додаток А). Це можна пояснити нестабільністю кадрового складу адвокатури, яка 

протягом останніх десяти років оновилася на половину (з 15-ти до 34-х тисяч 

адвокатів). Не всі з тих, хто прибув, засвоїли традиційні цінності професії.  

Критично оцінюючи ступінь розвинутості корпоративного духу адвокатури в 

цілому, чимала кількість респондентів вказує на міцні (33 %) й дуже міцні (8 %) 

зв’язки і відносини між адвокатами області, в якій вони здійснюють практику.  

У цьому плані слід розуміти, що сильний корпоративний дух не виникає на 

порожньому місці за чиїмсь волюнтаристським рішенням. Його формування й 

укріплення лежить у площині тісного й регулярного підтримання зв’язку із 

корпорацією, демонстрації її керівними органами позитивних стандартів діяльності, 

систематичного виховання кожним адвокатом закріплених за ним стажерів та 

помічників. Останній напрям нерідко здійснюється фіктивно, що тягне поповнення 

професії особами, які демонструють дисфункціональні моделі поведінки.  
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В основній своїй частині корпоративний дух є невидимим, адже перебуває в 

свідомості й серці адвоката. Матеріальними засобами його візуалізації й посилення 

виступають такі інструменти як символи (знаки, емблеми), професійний одяг, 

фірмовий стиль (як правило, для АО), ритуали (присяга) й свята, професійні нагороди, 

дизайн інтер’єру та екстер’єру тощо. 

Сигнальна сторона взаємодії [923, с. 89] разом із вербальними елементами 

(лексика й фольклор) виступають додатковими чинниками усвідомлення й 

підтримання професійної ідентичності. На цьому шляху затверджено логотип НААУ 

[408] й корпоративний значок [407], що визначають приналежність до адвокатури. 

Відмітним засобом корпоративної ідентифікації є професійний костюм адвоката. 

Велике морально-правове значення має присяга адвоката. Чимало адвокатських 

об’єднань витримують єдиний оригінальний фірмовий стиль (фірмовий знак, колір, 

бланки, конверти, візитки, записники, внутрішнє й зовнішнє оформлення офісу тощо). 

До питання впровадження мантії для вітчизняних адвокатів під час їх участі в 

судових засіданнях слід підходити зважено. Очевидно, що перебування адвоката в 

мантії під час судового засідання додає йому авторитету, офіційності та престижу, 

дисциплінує учасників судочинства. Разом з тим, не в усіх судах існують умови для 

перевдягання, не кажучи вже про окремі кімнати для адвокатів. Тому в цій сфері має 

панувати принцип добровільності, носіння мантії в суді доцільно закріпити як право 

адвоката. Належна реалізація даного права має бути гарантована шляхом уведення 

норм, що є подібними до тих, які містяться в профільних законах про адвокатуру 

Бразилії (ст. 12) й Молдови (ст. 52), де зафіксовано обов’язок судів та органів 

кримінального переслідування забезпечити адвокатів спеціальним приміщенням для 

виконання своїх професійних обов’язків.  

Потужним консолідуючим чинником може стати професійна ідеологія, що 

становить концептуально оформлену систему ідей, принципів, теорій організації та 

функціонування адвокатури. Формулювання ідеологічних основ лежить у сфері 

відповідальності вчених-представників науки про адвокатуру. Йдеться, передусім, про 
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дослідників, які здійснюють доктринальні розробки в межах спеціальності 12.00.10 

(судоустрій; прокуратура та адвокатура). Вивчення існуючих напрацювань показує, що 

цей напрям наукового пошуку, як і сама наука про адвокатуру, перебуває на етапі 

становлення. Замість широкого опрацювання теоретичного доробку європейської і 

світової науки, чимало вітчизняних вчених продовжують демонструвати однобічну 

орієнтацію на російські взірці. Не викорінені випадки неправомірних текстових 

запозичень й поверхових узагальнень, що не підкріплені аналізом емпіричних джерел, 

чим стримується формування завершеної професійної ідеології. 

Ряд авторів пропонує як перспективну ідеологію адвокатури розглядати новий 

скептицизм. Відзначаючи конструктивний характер цієї теоретичної конструкції, що 

орієнтує адвоката на постійне самовдосконалення й координацію досвіду із колегами, 

слід, тим не менше, звернути увагу на недостатню чіткість кінцевої мети 

перманентного удосконалення власних здібностей (можливість пізнання самої цілі; 

необхідність дізнатися, навіщо людина живе; необхідність дізнатися те, чого людина 

не знає через власну недосконалість [69, с. 248]) та її слабкий зв’язок із власне 

адвокатурою.  

Однією з ідей, що може бути покладено в основу професійної ідеології 

адвокатської спільноти на сучасному етапі державно-правового розвитку, є 

необхідність “наведення порядку у власному будинку й на прилеглій території”. Після 

Революції Гідності та російської військової агресії серед українців спостерігається 

підйом патріотизму й піднесення національної ідеї. Поруч з цим, не можна не помітити 

й розчарування, головною причиною якого залишається корупція. Її подолання 

розглядається суспільством й більшістю адвокатів як найбільш нагальна проблема. 

Уражена цією небезпечною хворобою й частина адвокатського корпусу, а також інші 

суб’єкти (судді, прокурори, податківці тощо), із якими адвокати змушені взаємодіяти.  

Тож починати треба із себе, навести лад у власній оселі, після чого не 

зупинятися, вичистити й “прилеглу територію”, до якої належить сфера професійної 

практики. Якщо в прокуратурі чи суді пануватиме хабарництво, адвокат не зможе 
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ефективно працювати в інтересах клієнта. Тому послідовна робота в цьому напрямі не 

тільки враховуватиме запит громадськості, але й виступатиме єдиною можливістю 

забезпечити собі нормальні умови праці. Хто як не адвокати може найбільш 

кваліфіковано сприяти документуванню цієї злочинної практики?  

В складні часи військового лихоліття українських адвокатів завжди об’єднувала 

національна ідея, ідеал адвоката-громадянина члена нації [128, с. 46]. Не тільки на 

передовій, куди вирушило багато адвокатів, але й в тилу, на внутрішньому фронті 

суспільство очікує від них компетентного сприяння в протидії одній із загроз 

національній безпеці, на яку перетворилася корупція. Реалізація цієї ідеї дозволить 

вирішити значну загальносуспільну проблему й істотно спростити умови професійної 

діяльності членів корпорації. 
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7.5 Оптимізація системної побудови адвокатури України 

Окрім висновків й рекомендацій, що містяться за текстом роботи, хотілося б 

виділити низку пропозицій щодо удосконалення організації та діяльності вітчизняної 

адвокатури.  

Реформування системи адвокатури потребує модернізації підсистеми органів 

адвокатського самоврядування, оптимальна модель якої повинна мати наступний 

вигляд: 

на базовому регіональному рівні:  

 збори адвокатів міста/району [177, с. 22]; 

 конференція адвокатів регіону; 

 асоціація адвокатів регіону – рада асоціації та дисциплінарний суд; 

на національному рівні:  

 з’їзд адвокатів України; 

 Ревізійна комісія адвокатури України; 

 Кваліфікаційна комісія адвокатури України; 

 Вищий дисциплінарний суд адвокатури України; 

 Рада адвокатів України. 

Порівняно із чинною системою, сутність пропонованих змін полягає в ліквідації 

на регіональному рівні ревізійних комісій адвокатів регіону й кваліфікаційних палат 

КДКА, функції яких слід передати до Ревізійної комісії адвокатури України та 

спеціально створеної Кваліфікаційної комісії адвокатури України відповідно. 

Дисциплінарні палати КДКА слід перейменувати в дисциплінарні суди (питання 

перейменування не є принциповим, але бажаним), включивши до складу асоціації 

адвокатів регіону й забезпечивши статус незалежного органу. У межах однієї 

юридичної особи (асоціації адвокатів регіону) на регіональному рівні повинні 

функціонувати повністю самостійні один від одного дисциплінарний суд та рада 

асоціації. На національному рівні мають діяти незалежні один від одного органи, що 

формуються з’їздом адвокатів України й лише йому підзвітні.  
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Фінансові переваги окресленої конструкції полягають у тому, що в умовах 

гострої кризи в економіці, дефіциту бюджету органів адвокатури [234] й стабільно 

великої заборгованості за внесками [21; 469; 99, с. 7] об’єднання регіональних органів 

адвокатського самоврядування “під дахом” однієї юридичної особи дозволить 

заощадити на спільних видатках (секретар, бухгалтер, послуги охорони, 

обслуговування веб-сайту, програмне забезпечення, розрахунково-касове 

обслуговування банку тощо), що оплачувалися окремо.  

Детальне обґрунтування представленої конфігурації розпочнемо з органів 

ревізійної компетенції. Аналіз ст.ст. 51, 53 Закону показує, що повноваження з 

контролю фінансово-господарської діяльності регіональних органів адвокатського 

самоврядування закріплені відразу за двома органами – ревізійними комісіями 

адвокатури регіонів й ВРКА. Отже, один і той же об’єкт двічі перевіряється з тих 

самих питань, чим не виключається дублювання, паралелізм у роботі. Тож кого 

залишити?  

В розробленому під егідою Міністерства юстиції України проекті нової редакції 

Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” [452] замість регіональних 

ревізійних комісій адвокатури передбачається створення міжрегіональних ревізійних 

комісій із розрахунку одна комісія на три області.  

На нашу думку, такі кроки є половинчастими. Можна й необхідно ставити 

питання про передачу усіх повноважень від регіональних до Ревізійної комісії 

адвокатури України, яка здатна самостійно вирішувати питання ревізійного характеру 

в масштабах країни. Позитивний ефект від стереотипу “до нас їде ревізор” можливий 

лише у випадку, коли такий ревізор є незалежним (не пов’язаний місцевими зв’язками) 

й компетентним (бажано мати спеціальну підготовку в галузі аудиту).  

Чи задовольняють вказаним вимогам члени регіональних ревізійних комісій? 

Очевидно, що безсторонність регіональних контролерів перебуває під сумнівом, 

оскільки в більшості областей адвокати добре знають один одного й пов’язані великою 

кількістю зв’язків. Натомість члени Ревізійної комісії адвокатури України будуть 
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більш незалежними й територіально віддаленими від місцевих впливів, адже звітують 

лише перед з’їздом адвокатів України.  

Члени РКАУ обиратимуться з’їздом адвокатів України, а отже й представниками 

тієї області, міста Києва чи Севастополя, АРК, що перевірятимуться. Тобто, аргумент 

про те, що “ми їм не довіряємо” не спрацьовуватиме. 

Щодо наявності в членів регіональних ревізійних комісій спеціальних 

економічних знань слід вказати, що абсолютна більшість з них є адвокатами, а не 

фахівцями в сфері бухгалтерського обліку. Між тим, потреба в спеціалістах 

економічного профілю обумовлена дуалістичною природою функцій ревізійних 

комісій, основними завданнями яких є не тільки контроль, але й надання 

роз’яснювально-методичної допомоги. Практика роботи ВРКА засвідчила часті 

звернення регіональних органів адвокатського самоврядування за консультаційною 

допомогою з приводу правильного ведення фінансово-господарської діяльності. 

Належне застосування законодавства в цій сфері дозволяє запобігти накладенню 

контролюючими органами штрафних санкцій на органи адвокатського 

самоврядування, а отже й зберегти кошти, отримані від адвокатів як внески на 

забезпечення корпоративного самоврядування.  

Необхідною передумовою успішної реалізації РКАУ як завдання контролю, так і 

надання методичної допомоги, на нашу думку, має бути запровадження в межах цієї 

структури за рахунок зекономлених коштів (після ліквідації відповідних комісій на 

регіональному рівні) 1-2 посад фахівців у галузі бухгалтерського обліку (аудиту). За 

рахунок високої спеціалізації й знання типових проблем, що виникають у різних 

частинах держави, вказані фахівці зможуть предметно, швидко та безкоштовно 

проконсультувати адвокатів й бухгалтерів регіональних органів самоврядування.  

Дослідження практики роботи ВРКА показало, що виїзна фаза перевірки 

регіональних органів адвокатського самоврядування (КДКА, РАР) зазвичай 

здійснюється двома членами контролюючого органу й триває один (Дніпропетровська 

[53], Чернігівська [54], Рівненська [49], Сумська [55] область) чи два (Автономна 
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Республіка Крим [50], Івано-Франківська [51], Полтавська [52] область) дні. Таким 

чином, за тиждень можна відпрацювати 5-6 областей, що територіально розташовані 

поруч, чим зменшити транспортні витрати. Й це лише однією групою з двох осіб. При 

цьому, до складу ВРКА зараз входить 15 членів, зі складу яких можна сформувати 7 

мобільних груп, що спроможні за тиждень здійснити перевірки в масштабах усієї 

країни. Окрім виїзної фази перевірки, Стандартом проведення перевірок Вищою 

ревізійною комісією адвокатури [538] передбачено також роботу ВРКА в режимі 

засідання з документами та посадовими особами суб’єкта перевірки, що за належного 

розподілу праці ненабагато збільшує витрати часу членів комісії. Доцільно, щоб до 

складу мобільної групи поряд із адвокатом входив сертифікований аудитор, що працює 

в комісії.  

Таким чином, у вищого ревізійного органу є необхідний потенціал для того, щоб 

щорічно перевіряти регіональні структури. На практиці зараз ВРКА цим займається раз 

на два роки.  

Потреба у віддаленому від місцевих впливів контролі фінансів зумовлена й тією 

обставиною, що, як вказує голова ВРКА О. Дмитрієва, 20 років ці гроші ніхто не 

контролював. І тут теж є певна необхідність ламати стереотипи, змінювати психологію. 

Тому що всі ці роки керівники КДКА ставилися до грошей, як до своїх 122, с. 12]. 

Очевидно, що боротися з негативними стереотипами професійної поведінки доведеться 

ще не один рік, оскільки на чолі багатьох органів адвокатського самоврядування 

десятиліттями беззмінно несуть варту “поважні кадри”. 

В Положенні про Ревізійну комісію адвокатури України доцільно передбачити 

правило, у відповідності до якого член РКАУ не може перевіряти регіон, в якому у 

нього знаходиться робоче місце адвоката. 

Чинна редакція Закону, до речі, не передбачає механізму фінансування ВРКА, 

тобто вона напряму залежить від РАУ (об’єкта перевірки), яка самостійно вирішує, 

скільки грошей виділити на утримання ревізійного органу. Доходить до дріб’язкової 

опіки. Голова ВРКА зазначає, що після виявлення в Чернігові і Хмельницькому грубих 
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порушень фінансової діяльності направила офіційне звернення з приводу 

оприлюднення звітів комісії на сайті НААУ, проте ці звіти так й не були опубліковані, 

що дало їй підстави для висновку, що комісія працює “в стіл” [123, с. 14]. Без сумніву, 

кожен з вищих органів адвокатського самоврядування, як мінімум, повинен мати 

окремі права адміністрування відповідних розділів сайту НААУ. 

Набуття належної самостійності Ревізійною комісією адвокатури України, 

Кваліфікаційною комісією адвокатури України, Вищим дисциплінарним судом 

адвокатури України й Радою адвокатів України зумовлює доцільність наділення їх 

правами юридичної особи й затвердження кошторису кожного з цих органів з’їздом 

адвокатів України. 

В даному контексті не можна погодитися із авторами законопроекту № 1794-1 

від 04.02.2015 р., які пропонують, щоб щорічні внески адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування сплачувалися адвокатами в порядку та 

строки, встановлені Радою адвокатів України, до Національної асоціації адвокатів 

України, й розподілялися останньою в межах зведеного кошторису системи органів 

адвокатського самоврядування [448]. З аналізу норм даного проекту випливає, що 

розподілом коштів кожному регіональному органу самоврядування буде займатися 

НААУ, що вбачається неправильним, адже вже були прецеденти обмеження 

фінансування ВКДКА. Схожі фінансові труднощі можуть очікувати й регіональні 

органи, не кажучи вже про традиційні докори з приводу того, кому надали більше чи 

менше грошей. Уся “складність” функції розподілу коштів нині з легкістю вирішується 

шляхом сплати адвокатами щорічного внеску двома платежами: на окремий рахунок 

центрального й регіонального органів. Тож навіщо направляти кошти “окольними 

путями” й згодом чекати милості з центру? Тому кошториси регіональних органів 

адвокатського самоврядування мають затверджуватися конференціями адвокатів 

регіонів, а центральних органів – з’їздом адвокатів України.  

В одному з останніх законопроектів [373] для забезпечення розподілу коштів між 

вищими органами адвокатського самоврядування у відповідності до кошторисів 
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пропонується запровадження посади казначея. Відзначаючи конструктивність цієї ідеї, 

слід тим не менше, йти далі, увівши посаду професійного адміністратора. Сплачувати 

чималу зарплату кваліфікованій людині виключно за нагляд, напевно, нераціонально, 

адже в неї буде багато вільного часу, який слід використати на благо адвокатури. Для 

цього доцільно взяти до уваги досвід ряду європейських країн, де запроваджено посади 

генерального секретаря (Болгарія, Молдова, Норвегія, ) канцлера (Естонія) тощо. За 

рекомендацією CCBE [696, с. 3] посада “secretary general” нещодавно була уведена в 

Молдові.  

В Україні така особа має відповідати за організаційно-технічну й фінансово-

господарську діяльність НААУ, розробку проекту кошторису вищих органів 

самоврядування й правильний розподіл надходжень, керувати поточними справами 

секретаріату. Професійні, стратегічні, “політичні” питання мають вирішувати 

адвокати, для чого вони повинні не відволікатися на другорядні, технічні труднощі, 

розв’язання яких має бути сферою відповідальності найнятого управлінця. Незалежно 

від того, хто знаходиться на верхівці владного олімпу адвокатури, завданням цієї особи 

є ефективне адміністрування.  

В Молдові для заняття посади генерального секретаря вимагається вища 

юридична або економічна освіта та п’ятирічний стаж роботи [727]. CCBE звертає увагу 

на такі важливі якості цієї особи, як вміння контактувати із національними та 

міжнародними установами, володіння правовими та управлінськими навичками й 

знання іноземних мов [696].  

Сам термін “генеральний секретар” як переклад з англійського еквівалента, 

мабуть, не дуже вдалий, оскільки може викликати асоціації із генсеками часів КПРС. 

Більш оптимальним убачається поняття “корпоративний секретар”. Останній повинен 

обиратися з’їздом адвокатів України на конкурсних засадах, звітувати перед найвищим 

органом адвокатського самоврядування. 

В процесі оптимізації місцевої ланки системи адвокатського самоврядування 

важливо дотриматися справжньої самостійності реформованих органів регіональної 
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асоціації адвокатів – ради адвокатів й дисциплінарного суду – один від одного. Для 

цього не обов’язково створювати різні юридичні особи. До такого висновку ми дійшли 

з огляду на вітчизняний та закордонний досвід, адже окреме існування РАР і КДКА не 

завадило останнім потрапити в фінансову залежність [107, с. 2; 234] від перших. 

Натомість польська практика свідчить, що в межах палати адвокатів (izba adwokacka) 

нормально “уживаються” інституційно автономні один від одного дисциплінарний суд 

(sąd dyscyplinarny) та окружна рада (okręgowa rada adwokacka). 

В Стандартах незалежності правової професії, прийнятих Міжнародною 

асоціацією юристів 7 вересня 1990 року, зазначається, що первинний розгляд 

дисциплінарної справи має проводитися дисциплінарним комітетом відповідної 

асоціації юристів. Юрист повинен мати право подати скаргу в зв’язку із цим розглядом 

до належного й незалежного вищестоящого органу з розгляду такого виду скарг [896]. 

Приписи щодо незалежності й безсторонності дисциплінарного органу відтворено в 

профільній рекомендації [702, с. 2] CCBE.  

Власне, й найменування “дисциплінарний суд” ми запропонували, щоб на 

термінологічному рівні підкреслити його арбітральну, незалежну природу. Аналогічне 

поняття застосовується в Німеччині, Польщі, Литві, Болгарії, Австрії, Естонії тощо. 

Окрім того, ця назва відповідає історичним традиціям вітчизняної адвокатури. 

Починаючи з 1872 року в Галичині, що перебувала під австрійською владою, в складі 

адвокатської камери функціонував дисциплінарний суд.  

З метою дотримання незалежності дисциплінарного суду, що не має прав 

юридичної особи, обов’язок його фінансового, організаційного та матеріально-

технічного забезпечення повинен бути закріплений за радою асоціації адвокатів 

регіону. Мінімальний рівень фінансування має прописуватися окремим рядком у 

кошторисі асоціації адвокатів регіону й визначатися з урахуванням кількості скарг, 

розглянутих минулого року. Задля попередження тиску шляхом зменшення 

фінансування дисциплінарний суд доцільно наділити повноваженням звертатися із 
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поданням до РКАУ щодо проведення позапланової перевірки асоціації адвокатів 

регіону.  

Перевагами окресленої моделі побудови основної (регіональної) ланки органів 

адвокатського самоврядування є простота, економічність й надійність, адже місцеві 

важелі впливу узгоджуються із системою стримувань і противаг національного рівня. 

Проведене анкетування адвокатів показало, що 36 % респондентів повністю 

підтримує об’єднання регіональних органів адвокатського самоврядування у межах 

однієї юридичної особи на засадах забезпечення самостійності її підрозділів; 20 % 

опитаних скоріше підтримує такий крок (Додаток А).  

Шляхи реформування органів кваліфікаційно-дисциплінарної компетенції 

пропонувалися й раніше [178, с. 120], зокрема, Т.В. Варфоломеєвою [37, с. 10] 

обґрунтовувалася доцільність створення міжтериторіальних КДКА, а С.Ф. Сафульком 

[571] та І.О. Лапіним [450] визначалася необхідність ліквідації ВКДКА. 

Наша позиція полягає в наступному. Утворення Кваліфікаційної комісії 

адвокатури України з передачею їй функцій з приймання кваліфікаційного іспиту 

сприятиме формуванню єдиної та прозорої практики атестації здобувачів 

адвокатського звання, мінімізації проявів корупції, кумівства й протягуванню на 

місцях відверто “слабких” родичів, знайомих тощо [192, с. 92].  

Розглянемо статистику діяльності КДКА окремих регіонів за останні два роки. У 

2014 році в Хмельницькій області співвідношення кількості осіб, які склали (не склали) 

кваліфікаційний іспит становило 7/7, у Сумській області – 23/6, Волинській області – 

22/0, Рівненській області – 61/0, Київській області – 169/0 [540]. У 2015 році відповідні 

показники в Хмельницькій області склали 15/14, Чернігівській області – 8/7, Сумській 

області – 23/9, Волинській області – 61/1, Рівненській області – 122/2, Київській області 

– 360/0 [541]. Аналіз цих даних демонструє неоднакові підходи щодо оцінювання 

претендентів й може свідчити про те, що в різних областях рівень підготовки 

здобувачів є кардинально відмінним (поголовно блискучим або середнім), або екзамен 
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проводиться поверхово й недостатньо вимогливо, або до тих, хто екзаменується, 

висуваються дійсно справедливі або завищені вимоги.  

В неформальних розмовах адвокати повідомляють про високі корупційні запити 

в окремих КДКА [194], що зумовлюють “міграційні” процеси всередині держави. Як 

птахи восени вирушають до країн, в яких тепліше, так й частина здобувачів 

адвокатського звання їдуть туди, де “дешевше” чи легше скласти іспити.  

Корупційна складова, до речі, виникла не сьогодні. Її існування під час іспитів не 

заперечують члени органів адвокатського самоврядування [523; 85, с. 4; 505]. Голова 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури В. Загарія був змушений 

визнати наявність у деяких регіонах конкретних “тарифів” за отримання адвокатського 

свідоцтва в розмірі від 3 до 7 тисяч доларів США [85, с. 4]. 

Окрім того, в процесі здійснення адвокатської практики між членами КДКА й 

суддями, прокурорами, слідчими поліції нерідко складаються особисті неприязні 

стосунки. Як наслідок, під час складання іспиту колишніми представниками держави 

від адвокатів не завжди можна очікувати об’єктивності, неупередженості.  

В результаті претенденти опиняються в нерівних умовах й змушені 

реєструватися в інших областях, оформлюючи там договір оренди житла (безоплатного 

користування тощо), витрачати додатковий час й кошти. У кожному регіоні з’являється 

таким чином своя “законність”, але ж практика має бути єдиною.  

Впровадженню єдиних транспарентних підходів й сприятиме Кваліфікаційна 

комісія адвокатури України.  

Нам можуть заперечити, що поїздка претендентів до м. Києва потягне додаткові 

транспортні витрати й відсутні гарантії, що цей орган не перетвориться на осередок 

корупційних чи інших деструктивних схем. По-перше, одна чи дві подорожі до столиці 

навряд чи суттєво вплинуть на сімейний бюджет. Майбутні судді чи прокурори вже 

декілька років їздять до м. Києва із цією метою. По-друге, попередження неналежної 

поведінки членів комісії лежить у площині обрання з’їздом адвокатів України 

більшості складу цього органу з числа найбільш авторитетних адвокатів, залучення 



 406 

окремих представників держави до його роботи, забезпечення незалежного 

функціонування від інших корпоративних чи державних органів.  

Побоювання щодо корупційної складової, як пам’ятаємо, супроводжували й 

процес формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але практика значною мірою 

розвіяла ці сумніви, адже робити неналежні дії “на очах” всієї країни набагато 

складніше.  

На прикладі ВККС можна пересвідчитися й в такій перевазі єдиного 

кваліфікаційного органу, як істотно краще інформаційно-методичне забезпечення 

процесу складання іспиту. Дотепер не всі КДКА мають власний сайт чи належно 

упорядкований розділ на сайті НААУ, проте й власники цих інформаційних ресурсів у 

половині випадків обмежуються досить формальним, “бідним” їх змістовним 

наповненням. Очевидно, що адміністрування відповідного розділу веб-порталу НААУ 

вузькоспеціалізованою та великою командою професіоналів у галузі добору майбутніх 

адвокатів сприятиме комплексному й повному забезпеченню претендентів усією 

необхідною інформацією організаційного та навчально-методичного характеру. 

Постійний притік кандидатів забезпечить регулярність іспиту, який 

складатиметься щомісяця. Це зменшить час очікування для мешканців невеликих 

областей, де екзамен проводиться один раз на два-три місяці (наприклад, у 2015 році в 

Херсонській області було організовано 5 кваліфікаційних іспитів, в Полтавській 

області – 7 [541] тощо). 

Більшість складу ККАУ мають складати адвокати, які обрані з’їздом адвокатів 

України з числа найбільш авторитетних представників професії з бездоганною 

репутацією. Також до складу ККАУ має входити по одному представнику від судової 

влади (суддя, обраний з’їздом суддів України), прокуратури (прокурор, обраний 

всеукраїнською конференцією працівників прокуратури), Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини, Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Включення останньої групи узгоджується із наявними в теорії [927, с. 122; 295, с. 

112; 24; 102, с. 6] поглядами щодо можливості представників держави брати участь у 
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формуванні адвокатського корпусу, а також законодавчою практикою зарубіжних 

країн (Німеччина, Польша, США, Литва, Швейцарія, Естонія, Данія, Люксембург 

тощо).  

У Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам - членам про свободу 

здійснення професії адвоката, прийнятій Комітетом міністрів Ради Європи 25 жовтня 

2000 р., вказується, що рішення, що стосуються дозволу займатися юридичною 

практикою або ставати членом даної професійної групи, повинні прийматися 

незалежним органом. Контроль над такими рішеннями, незалежно від того, чи 

ухвалюються вони незалежним органом, повинен здійснюватися незалежним і 

безстороннім судовим органом [866, с. 6]. 

У кількісному відношенні представники держави мають становити не більше 

третини складу відповідних органів з кваліфікаційною або дисциплінарною 

компетенцією. В якісному плані до складу дисциплінарних судів, окрім адвокатів, 

доцільно залучати найбільш фахово підготовлених представників юридичної професії 

– по одному представнику від судової влади, прокуратури, Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини (в областях діють регіональні представництва й координатори), 

Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Голова органу кваліфікаційної або дисциплінарної юрисдикції має обиратися 

виключно зі складу адвокатів. Деталізований виклад організаційних аспектів 

функціонування дисциплінарних судів повинен визначатися типовим положенням, що 

затверджується з’їздом адвокатів України. 
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Висновки до Розділу 7  

 

В профільному Законі потребує корегування поняття “адвокат” шляхом 

визначення його як фізичної особи, яка має право на заняття адвокатською діяльністю. 

Запропонована дефініція дозволяє врахувати увесь перелік формальних вимог різного 

ступеня деталізації.  

Універсальними, загальними ознаками адвоката в світовому масштабі є фахова 

компетентність з юридичних питань; достатній рівень незалежності від держави 

(включаючи не підпорядкованість її органам) і третіх осіб; пов’язаність високими 

професійними та етичними стандартами.  

Загальносвітовою тенденцією останніх десятиріч є розширення переліку 

колективних організаційних форм адвокатської діяльності, прагнення поєднати 

класичні й господарські, корпоративні моделі здійснення професійної практики. В 

руслі цих процесів потребує розширення перелік організаційних форм адвокатської 

діяльності в Україні шляхом диференціації неприбуткових й прибуткових 

адвокатських бюро (об’єднань), що створюються у формі господарських товариств, а 

також закріплення такої організаційної форми як робота адвоката за наймом в адвоката 

або адвокатському об’єднанні (бюро). 

Під час проведення виборів до складу органів адвокатського самоврядування 

форма голосування має визначатися відповідним самоврядним органом (збори, 

конференція, з’їзд), причому за загальним правилом повинно застосовуватися таємне 

голосування, яке за потреби може бути змінено більшістю учасників зібрання на 

відкриту форму волевиявлення. 

Оптимальною пропорцією для встановлення кворуму під час проведення 

загальних зборів адвокатів регіонів є присутність не менше 1/5 частини адвокатів, 

внесених до ЄРАУ відповідного регіону. 

Термін перебування на посаді членів органів адвокатського самоврядування 

повинен бути скорочений до трьох років. 
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Кооптування як вимушено допоміжний інститут не повинно набувати статусу 

основного чи визначального фактора під час формування представницьких органів 

адвокатури. Пріоритет має бути за демократичними процедурами. Застосування 

кооптації доцільно звузити поряд із впровадженням механізму залучення делегатів за 

посадою (ex officio). 

Підставами для відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського 

самоврядування мають бути наступні: 1) невиконання виборною посадовою особою 

обов’язків, покладених на неї законом чи актами органів адвокатського 

самоврядування, зокрема, відсутність без поважних причин на засіданнях органу 

самоврядування більше двох разів; багаторазова відмова від виконання або 

невиконання доручень відповідного органу адвокатського самоврядування; 2) 

позбавлення виборної посадової особи права на заняття адвокатською діяльністю або 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; 3) суттєве порушення Закону 

України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” чи актів органів адвокатського 

самоврядування; 4) невиконання без поважних причин своєї передвиборної програми 

чи зобов’язань, якщо такі проголошувалися; 5) повторне не затвердження звіту 

(висновків) про роботу відповідного органу адвокатського самоврядування. 

Попри непослідовність нормотворця, передбачені чинним законом КДКА, 

ВКДКА, РКАР і ВРКА за своєю правовою природою належать до органів 

адвокатського самоврядування.  

Стан розвитку міжнародних громадських об’єднань адвокатів характеризують 

різноспрямовані тенденції універсалізації та диференціації, при цьому найбільш 

потужними, розвинутими й ефективними виявляються інтегративні об’єднання на 

основі широкого залучення юристів різних спеціалізацій, що можуть запропонувати 

більш всебічну й міцну платформу для обміну ідей та досвідом, задоволення 

різнопланових професійних потреб. 

Специфічне призначення громадських правових організацій в сучасних умовах 

усвідомлюється адвокатами через необхідність моніторингу й фахового контролю 
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діяльності органів адвокатського самоврядування, виявлення й узагальнення недоліків 

в їх роботі, поширення передового досвіду; поглиблення співробітництва із органами 

адвокатського самоврядування, в т.ч. шляхом делегування до їх складу своїх членів; 

сприяння включенню своїх представників до громадських рад (колегій) при державних 

органах та ін. 

Визначаючи місце громадських організацій в системі адвокатури, слід взяти до 

уваги, що в деяких країнах світу відсутні професійні асоціації адвокатів, внаслідок чого 

громадські об’єднання адвокатів виконують функції, що традиційно притаманні 

органам адвокатського самоврядування. За цих умов громадські об’єднання адвокатів 

набувають значення елемента системи адвокатури. 

Добровільно-ініціативний характер утворення й ліквідації громадських об’єднань 

адвокатів, а також характер їх повноважень не дозволяє розглядати ці об’єднання як 

стабільний, обов’язковий елемент системи адвокатури України.  

Ядро структури адвокатури складають зв’язки і відносини між елементами 

системи адвокатури. Останні утворені сукупністю взаємозалежностей між адвокатами, 

АО, АБ, органами адвокатського самоврядування, що реалізуються через контакти, дії 

та рішення з метою забезпечення високих стандартів надання професійної правничої 

допомоги. Серед широкого розмаїття зв’язків визначальними є системні зв’язки – 

основні, стійкі, закономірні. Залежно від предметної спрямованості основні зв’язки та 

відносини між елементами системи адвокатури можуть бути класифіковані на ті, що 

виникають у зв’язку з наданням правової допомоги конкретному клієнту, й ті, що 

пов’язані із вирішенням внутрішніх питань в системі адвокатського самоврядування. 

Окрім того, зв’язки розподіляються на вертикальні (субординаційні, ієрархічні) й 

горизонтальні (координаційні); суттєві та несуттєві; необхідні й випадкові; генетичні, 

структурні й функціональні; стійкі та нестійкі; прямі й непрямі; формальні й 

неформальні тощо. Основне системоутворювальне значення для консолідації елементів 

системи адвокатури мають зв’язки і відносини кооперації (співробітництва), які 
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реалізуються шляхом координації, взаємодопомоги, сприяння, взаємоузгодження, 

обміну інформацією тощо.  

Якісне проходження комунікаційних сигналів через канали зв’язку досягається 

завдяки системі регуляції, важливе місце в якій посідає корпоративне регулювання. 

До провідних інтегральних факторів, що забезпечують міцність зв’язків між 

адвокатами, належать професійна свідомість і культура адвокатів, передусім такі їх 

елементи як корпоративний дух та професійна ідеологія.  

Реформування системи адвокатури потребує, серед іншого, модернізації 

підсистеми органів адвокатського самоврядування, оптимальна модель якої повинна 

мати наступний вигляд: 

на базовому регіональному рівні:  

 збори адвокатів міста/району; 

 конференція адвокатів регіону; 

 асоціація адвокатів регіону – рада асоціації та дисциплінарний суд; 

на національному рівні:  

 з’їзд адвокатів України; 

 Ревізійна комісія адвокатури України; 

 Кваліфікаційна комісія адвокатури України; 

 Вищий дисциплінарний суд адвокатури України; 

 Рада адвокатів України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено доктринальне узагальнення й вирішено важливу наукову 

проблему, яка полягає у визначенні теоретичної моделі правового регулювання 

системи і принципів адвокатури України, що розширює та поглиблює уявлення про 

сутність і правову природу адвокатури, концептуальні основи її організації та 

діяльності. До основних результатів дослідження можна віднести такі: 

1. Адвокатура – це самоврядний інститут правової системи, що об’єднує 

адвокатів у межах організаційних форм адвокатської діяльності й самоврядування з 

метою забезпечення високих стандартів надання професійної правничої допомоги.  

2. Правова природа адвокатури утворена домінуючим публічним елементом й 

підпорядкованим приватним, що визначає публічно-приватний характер даного 

інституту.  

3. Поряд із спеціальними чинниками конкретної країни, на рівень еволюційного 

розвитку адвокатури вирішальним чином впливали такі загальні фактори й 

передумови, як особливості національної культури, ступінь залежності від держави та 

економіки. Взаємодія, роль й інтенсивність впливу цих детермінант визначали 

самобутнє обличчя адвокатури певної юрисдикції, тенденції розбудови споріднених 

груп адвокатських систем. 

Зародившись у Месопотамії в часи Саргона Древнього (XXIV ст. до н. е.), 

адвокатура концептуально інституціоналізувалася в Стародавньому Римі, повільно 

вибудовувалася в Середні віки й отримала потужний імпульс розвитку в Новітній час.  

На первісних етапах становлення адвокатури виконання захисних функцій 

виступало особистою (родинною, товариською тощо) чи суспільною (громадською) 

повинністю, почесним обов’язком, який виконувався епізодично й випадково широким 

колом осіб. Із законодавчим закріпленням вимог до адвоката щодо обов’язкової 

наявності юридичної освіти, практичного досвіду чи навичок (принцип професійної 

компетентності) виокремлюється група спеціалізованих носіїв правових пізнань, 
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знавців юриспруденції, які займаються вказаною діяльністю як професією, 

систематично й регулярно надаючи допомогу в галузі права.  

Основними історичними формами становлення адвокатури на вітчизняних 

теренах стали: первинна адвокатура (протоадвокатура), що зародилася до початку 

польсько-литовського загарбання українських земель; напівпрофесійна адвокатура 

існувала в польсько-литовську добу; професійна адвокатура сформувалася після 

ухвалення австрійською владою в 1781 році Загального порядку судового провадження 

(Allgemeine Gerichtsordnung).  

4. Метою адвокатури України має бути забезпечення високих стандартів надання 

професійної правничої допомоги.  

5. Як завдання адвокатури України слід розглядати забезпечення високих 

стандартів захисту прав, свобод і законних інтересів уповноважених осіб у 

кримінальному провадженні, провадженні про адміністративні правопорушення та 

інших визначених законом юрисдикційних провадженнях; представництво інтересів 

фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, 

адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних 

органах, перед фізичними та юридичними особами; надання правових консультацій і 

роз’яснень, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру; надання інших видів професійної правничої допомоги. 

6. Функціями адвокатури є основні напрями діяльності адвокатури щодо 

реалізації поставленої мети. Залежно від вектору впливу функції адвокатури утворені 

системою зовнішніх функцій (захист, представництво, надання інших видів 

професійної правничої допомоги), які реалізуються виключно поза системою 

адвокатури під час взаємодії з клієнтами і третіми особами, й внутрішніми функціями 

(представницька, регуляторна, кваліфікаційна, дисциплінарна, організаційно-

виконавча, контрольна функція, а також функція корпоративного захисту), які 

орієнтовані на створення умов для належного здійснення зовнішніх функцій й 
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переважно здійснюються у внутрішньосистемних відносинах між членами 

адвокатського співтовариства. 

7. Принципи адвокатури – це соціально обумовлені, найстабільніші, базисні 

положення, закріплені в праві, які системно й в найбільш загальному вигляді 

визначають організацію та/або діяльність адвокатури.  

До переліку ознак принципу адвокатури належить: соціальна обумовленість, 

нормативна закріпленість, базисність, підвищена стабільність, високий рівень 

узагальнення, спрямованість на забезпечення організації та/або діяльності адвокатури, 

системна єдність. Лінія розподілу між принципами й нормами та правилами проходить 

у площині таких притаманних принципам рис як високий рівень узагальнення, 

базисність і підвищена стабільність. Взяті в сукупності, специфічні ознаки принципу 

дозволяють відрізнити його від менш значущих й універсальних правових категорій 

нижчого рівня (презумпції, фікції тощо).  

8. Систему принципів адвокатури слід розглядати як необхідну й достатню 

сукупність органічно взаємопов’язаних принципів адвокатури, що визначають 

фундаментальні основи забезпечення високих стандартів надання професійної 

правничої допомоги. 

До системи основних принципів адвокатури, що покладені в основу її організації 

та діяльності в сучасному світі, слід відносити: незалежність, конфіденційність, 

уникнення конфлікту інтересів, територіальність, обумовленість судоустроєм, 

спеціалізацію, корпоративне самоврядування, професійну компетентність, доступність, 

мультидисциплінарність, розумну винагороду, ефективність. До переліку включено два 

принципи, що не є властивими українській адвокатурі (обумовленість судоустроєм, 

мультидисциплінарність), проте мають значне поширення в світі, тому становлять 

інтерес як можливі альтернативи реформування національної моделі організації 

адвокатури. 

Залежно від сфери поширення принципи адвокатури можуть бути класифіковані 

на основоположні принципи (незалежність, професійна компетентність, 
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конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів), принципи організації 

(територіальність, обумовленість судоустроєм, спеціалізація, корпоративне 

самоврядування, доступність) й принципи діяльності (ефективність, 

мультидисциплінарність, розумна винагорода).  

Поєднуючи різнопорядкові засоби правового регулювання в окрему галузь 

законодавства, принципи адвокатури забезпечують концептуальну узгодженість, 

міцність й стабільність нормативної основи функціонування адвокатського 

співтовариства, виступають дороговказом його розвитку, фундаментом системної та 

збалансованої організації адвокатури. В основі взаємодії принципів адвокатури лежать 

вертикальні й горизонтальні зв’язки, що, передусім, зумовлені їх диференціацією на 

основоположні та інші принципи адвокатури. До основних функцій принципів 

адвокатури слід віднести програмну (ідеолого-орієнтувальну), регулятивно-охоронну, 

системоутворювальну, інтерпретувальну. 

9. Основними компонентами принципу незалежності адвокатури в аспекті 

міжнародно-правового та європейського розуміння цієї категорії є забезпечення 

інституційної та функціональної (процесуальної) можливості адвокату здійснювати всі 

види професійної діяльності вільно і незалежно від: 1) держави; 2) клієнта; 3) 

громадськості; 4) керівного складу організаційних форм адвокатської діяльності 

(адвокатські фірми, колегії тощо) та професійної асоціації адвокатів.  

Держава повинна мати достатні інструменти контролю за реалізацією 

адвокатурою делегованих їй публічно важливих функцій. У контексті практики ЄСПЛ 

доцільним є включення представників держави до складу органів адвокатського 

самоврядування. У кількісному відношенні представники держави мають складати не 

більше третини складу відповідних органів з кваліфікаційною або дисциплінарною 

компетенцією.  

10. Принцип професійної компетентності утворений сукупністю правоположень, 

що вcтановлюють перелік й механізм набуття та підтримання знань, вмінь і 
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практичних навичок, ділових та морально-етичних якостей і вимог, які визначають 

здатність особи успішно здійснювати адвокатську діяльність.  

Окреслений принцип включає настанови щодо досягнення й підтримання такого 

рівня професійної компетентності, який дозволяє забезпечити належні стандарти 

надання правової допомоги, для чого суб’єкт її реалізації повинен успішно завершити 

курс теоретичного й практичного навчання в акредитованій освітній установі, набути 

досвід професійної практики в галузі права, скласти кваліфікаційний іспит, пройти 

стажування, вступити до професійної асоціації адвокатів та постійно підтримувати 

високий рівень своєї професійної кваліфікації. 

11. Адвокатська таємниця виступає фундаментом й утворює основний обсяг 

змісту конфіденційності як принципу адвокатури. Останній становить сукупність 

правоположень, що визначають механізм дотримання адвокатської таємниці, захисту 

персональних даних особи та інших видів інформації з обмеженим доступом у процесі 

здійснення адвокатської діяльності, а також кваліфікаційного, дисциплінарного та 

інших видів проваджень у системі органів адвокатського самоврядування. 

Розширення інструментарію адвоката з обстоювання публічного інтересу лежить 

у площині законодавчої фіксації положення, згідно з яким на підставі письмового 

дозволу довірителя адвокат має право, але не зобов’язаний, давати показання з питань, 

що охоплюються адвокатською таємницею. 

12. Уникнення конфлікту інтересів як принцип адвокатури становить сукупність 

правоположень, які визначають шляхи запобігання порушенням приватних і публічних 

інтересів, що вступають або можуть вступити в суперечність під час адвокатської 

діяльності чи функціонування органів адвокатського самоврядування та негативно 

позначитися на виконанні адвокатом своїх професійних обов’язків. 

Поряд із домінуючою стратегією уникнення конфлікту інтересів в адвокатській 

діяльності, перспективною є концепція керування конфліктом у ситуаціях, коли для 

цього існують відповідні умови й охоронюваним законом інтересам не загрожує 

спричинення істотної шкоди.  
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13. Територіальність як принцип організації адвокатури утворена сукупністю 

правових положень, що визначають адміністративно-територіальний устрій країни 

основою побудови й просторових меж функціонування адвокатури.  

Застосування локалізації як територіально обмежуючої вимоги в процесі 

розбудови української адвокатури є недоцільним. 

14. Принцип обумовленості судоустроєм полягає в побудові адвокатури на 

підставі судового устрою держави, зокрема, утворення регіональних, національних 

та/або спеціальних органів адвокатського самоврядування в межах сфери юрисдикції 

судів певного рівня (виду, інстанційності); наявність особливого механізму добору і 

забезпечення функціонування окремої привілейованої категорії адвокатів, 

уповноважених практикувати перед визначеними судами; закріплення обов’язку 

утримання адвокатської контори за місцезнаходженням певних судів; встановлення для 

іноземних адвокатів еквівалентних обмежень на представництво перед судами 

приймаючої держави залежно від обсягу отриманих прав практики перед судами 

домашньої юрисдикції та ін. 

Маючи поширення в дореволюційну добу та перші роки становлення радянської 

влади, принцип обумовленості судоустроєм не отримав розвитку в сучасній 

українській адвокатурі. Такий підхід вітчизняного законодавця, який надав перевагу 

принципу територіальності, вбачається оптимальним. 

15. Зміст спеціалізації як принципу організації адвокатури полягає, по-перше, у 

зовнішньому відокремленні органів адвокатського самоврядування, що реалізують 

різні функції (представницькі, кваліфікаційні, дисциплінарні, контрольно-ревізійні 

тощо); утворенні й наданні організаційними формами адвокатської діяльності 

юридичної допомоги у визначених, окремих сферах правовідносин, та/або в 

інституційному відособленні декількох груп суб’єктів усередині адвокатської професії 

з наділенням їх різним обсягом можливостей надання правової допомоги певних видів; 

по-друге, у внутрішньому розподілі між структурними підрозділами (департаментами, 

практиками тощо) вказаних суб’єктів певних вузькопрофільних напрямів роботи, 
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систематичному здійсненні конкретним адвокатом професійної діяльності в межах 

певної сфери правовідносин.  

16. Принцип корпоративного самоврядування адвокатів у світі становить 

сукупність правоположень, що визначають необхідною складовою внутрішнього 

устрою адвокатури обов’язкове/добровільне членство адвокатів у професійній 

асоціації, виборність й підзвітність її органів, їх самостійність і відокремленість від 

держави, демократизм й гласність діяльності, автономність управління й регуляції, 

наявність дієвих повноважень з підтримання стандартів професійної діяльності. 

Оптимальною для України є автономна модель корпоративного самоврядування. 

17. Доступність як принцип адвокатури утворена сукупністю правоположень, що 

встановлюють територіальні, фінансові, процедурні, темпоральні й інформаційні 

гарантії забезпечення безперешкодного доступу до правової допомоги адвоката. 

На сучасному етапі правової реформи функція адміністрування системи 

безоплатної правової допомоги повинна бути залишена за Координаційним центром з 

надання правової допомоги. Посилення незалежності цього органу лежить у площині 

закріплення процедури, за якою директор Координаційного центру з надання правової 

допомоги призначається з’їздом адвокатів України за поданням Міністра юстиції 

України. Висловлення недовіри вказаному директору 2/3 складу делегатів з’їзду 

адвокатів України має тягнути звільнення його з посади. Такий порядок зміцнить 

автономність керівництва Координаційного центру з надання правової допомоги від 

держави й водночас сприятиме ширшому врахуванню інтересів адвокатури. 

18. Ефективність як принцип адвокатури утворена сукупністю правоположень, 

які встановлюють вимоги до організації та діяльності адвокатської спільноти, що 

забезпечують фактичну результативність, дієвість реалізації поставлених перед нею 

цілей.  

19. Мультидисциплінарною практикою є здійснювана в межах однієї 

організаційно-правової форми господарювання діяльність представників різних 

професій щодо надання юридичних і неюридичних послуг. Зміст 
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мультидисциплінарності як принципу адвокатури полягає в побудові змішаної моделі 

організаційних форм адвокатської діяльності за рахунок включення до їх складу 

представників інших професій, на яких поширюються етичні вимоги й спеціальний 

порядок допуску до здійснення професійної діяльності (інституційний аспект) з метою 

надання адвокатських та інших професійних послуг (функціональний аспект).  

На сьогодні очевидною є тенденція до утвердження й розширення сфери 

застосування мультидисциплінарності як принципу адвокатури в світі. Україна не 

повинна залишитись осторонь цього процесу. Можливість створення в Україні 

мультидисциплінарних об’єднань між адвокатами й представниками інших професій 

має бути закріплено для тих професіоналів, нормативні вимоги до статусу й поведінки 

яких узгоджуються із основоположними принципами адвокатури. 

20. Розумність винагороди як принцип адвокатури становить сукупність 

правоположень, що визначають організаційно-правові умови отримання суб’єктом 

адвокатської діяльності розумної винагороди за виконання обов’язків, пов’язаних із 

здійсненням адвокатської діяльності та/або реалізацією повноважень члена органу 

адвокатського самоврядування. 

Одним із засобів наближення правової допомоги до потреб та можливостей 

середнього класу є закріплення права адвоката отримувати від клієнта умовний 

гонорар, окрім випадків надання юридичної допомоги в кримінальних справах й 

сімейних спорах про розірвання шлюбу, стягнення аліментів або поділ сумісно 

нажитого майна. 

21. Cистема є сукупністю взаємодіючих елементів, що поєднані між собою 

зв’язками та відносинами, утворюючи певну єдність, цілісність. Ключовими аспектами 

поняття “система” виступає єдність складу (елементів) й структури. Елементи 

становлять найменші внутрішні одиниці, що в процесі взаємодії між собою утворюють 

систему як ціле. Підсистема є автономною групою елементів у межах системи, що 

диференційована за функціональною, суб’єктною або іншими ознаками. Структура 

системи є формою розміщення й взаємозв’язку елементів системи. 
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За сутнісними параметрами система адвокатури складається із сукупності 

взаємодіючих елементів, що поєднані між собою зв’язками та відносинами, які 

дозволяють забезпечити високі стандарти надання професійної правничої допомоги.  

22. Систему адвокатури України утворюють адвокати, які об’єднані через 

організаційні форми адвокатської діяльності й адвокатського самоврядування задля 

ефективної реалізації мети адвокатури. 

Найменшим внутрішнім елементом системи адвокатури є адвокат. Архітектоніка 

української системи адвокатури включає дві основні підсистеми – організаційні форми 

адвокатської діяльності й адвокатське самоврядування. Елементами першої підсистеми 

виступають адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання. Елементами другої 

підсистеми є адвокати й органи адвокатського самоврядування. 

Проектування майбутньої й корегування параметрів функціонуючої системи має 

проводитися шляхом визначення примату трьох вузлових категорій – пріоритету мети 

над функцією й функції над системою. Головна частина системи має відповідати за 

прийняття стратегічних для розвитку системи рішень, забезпечувати й контролювати їх 

реалізацію, корегувати поведінку нижчестоящих елементів у випадку вчинення дій, що 

перешкоджають досягненню стратегічної мети. Рівень внутрішньої розгалуженості 

системи адвокатури має відповідати ступеню різноманітності проблематики, із якою 

адвокатам доводиться стикатися під час взаємодії із зовнішнім середовищем.  

23. Існуючі моделі європейських і світових систем адвокатур можуть бути 

класифіковані за різними критеріями. Залежно від ступеня обов’язковості членства в 

органах адвокатського самоврядування можна виділити системи адвокатур з 

добровільним або обов’язковим членством в органах адвокатського самоврядування. 

Залежно від складу адвокатури, тобто осіб, яким законодавством дозволено входити до 

організаційних форм адвокатської діяльності або самоврядування, системи адвокатур 

можуть бути класифіковані на гомогенні й гетерогенні. Залежно від кількості 

юрисдикцій, що здійснюють спеціалізоване регулювання діяльності певних груп 

адвокатів у межах однієї держави, слід виділити моноюрисдикційні й 
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мультиюрисдикційні системи адвокатур. Залежно від обсягу повноважень 

загальнодержавного органу адвокатського самоврядування слід розмежовувати 

централізовані й децентралізовані адвокатури.  

24. В профільному Законі потребує корегування поняття “адвокат” шляхом 

визначення його як фізичної особи, яка має право на заняття адвокатською діяльністю.  

25. Необхідним є розширення переліку організаційних форм адвокатської 

діяльності в Україні шляхом диференціації неприбуткових й прибуткових 

адвокатських бюро (об’єднань), що створюються у формі господарських товариств, а 

також закріплення такої організаційної форми як робота адвоката за наймом в адвоката 

або адвокатському об’єднанні (бюро). 

26. Під час проведення виборів до складу органів адвокатського самоврядування 

форма голосування має визначатися уповноваженим самоврядним органом (збори, 

конференція, з’їзд), причому за загальним правилом повинно застосовуватися таємне 

голосування, яке за потреби може бути змінено більшістю учасників зібрання на 

відкриту форму волевиявлення. 

Термін перебування на посаді членів органів адвокатського самоврядування 

повинен бути скорочений до трьох років. 

Кооптування як вимушено допоміжний інститут не повинно набувати статусу 

основного чи визначального фактора під час формування представницьких органів 

адвокатури. Пріоритет має бути за демократичними процедурами. Застосування 

кооптації доцільно звузити поряд із впровадженням механізму залучення делегатів за 

посадою (ex officio). 

Підставами для відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського 

самоврядування мають бути наступні: 1) невиконання виборною посадовою особою 

обов’язків, покладених на неї законом чи актами органів адвокатського 

самоврядування, зокрема, відсутність без поважних причин на засіданнях органу 

самоврядування більше двох разів; багаторазова відмова від виконання або 

невиконання доручень відповідного органу адвокатського самоврядування; 2) 
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позбавлення виборної посадової особи права на заняття адвокатською діяльністю або 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; 3) суттєве порушення Закону 

України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” чи актів органів адвокатського 

самоврядування; 4) невиконання без поважних причин своєї передвиборної програми 

чи зобов’язань, якщо такі проголошувалися; 5) повторне незатвердження звіту 

(висновків) про роботу відповідного органу адвокатського самоврядування. 

27. Узагальнення правової основи і практики діяльності міжнародних 

громадських об’єднань адвокатів дає змогу здійснити їх наукову класифікацію 

відповідно до таких найбільш значущих критеріїв: 

за суб’єктами, які залучаються до членства в організації – суто адвокатські 

(членами можуть бути виключно адвокати) та правові об’єднання, що залучають до 

своєї роботи широкий спектр юридичних професій (поряд із адвокатами, членами 

можуть бути юрисконсульти, судді, викладачі права тощо); 

за предметно-функціональною спрямованістю діяльності – універсальні і 

спеціалізовані;  

за ступенем активності виконання статутних завдань – громадські об’єднання з 

високою, середньою та низькою активністю, а також ті, що діяльності не ведуть, 

існуючи тільки “на папері”; 

за обсягом території, на яку поширюється діяльність – глобальні та регіональні 

(європейські, африканські тощо). 

Визначаючи місце громадських об’єднань адвокатів в системі адвокатури, 

необхідно враховувати, що в деяких країнах світу відсутні професійні асоціації 

адвокатів, внаслідок чого громадські об’єднання адвокатів виконують функції, що 

традиційно притаманні органам адвокатського самоврядування. За цих умов 

громадські об’єднання адвокатів набувають значення елемента системи адвокатури. 

Добровільно-ініціативний характер утворення й ліквідації громадських об’єднань 

адвокатів, а також характер їх повноважень не дозволяє розглядати ці об’єднання як 

стабільний, обов’язковий елемент системи адвокатури України. 



 423 

28. Ядро структури адвокатури складають зв’язки і відносини між елементами 

системи адвокатури. Серед широкого розмаїття зв’язків визначальними є системні 

зв’язки – основні, стійкі, закономірні. Окрім того, зв’язки розподіляються на 

вертикальні (субординаційні, ієрархічні) й горизонтальні (координаційні); прямі й 

непрямі; формальні й неформальні тощо. 

Основне значення для консолідації елементів системи адвокатури мають зв’язки і 

відносини кооперації (співробітництва), які реалізуються шляхом координації, 

взаємодопомоги, сприяння, взаємоузгодження, обміну інформацією тощо. Без 

співробітництва елементів (адвокатів, АО, АБ, органів адвокатського самоврядування) 

неможливо реалізувати мету й завдання адвокатури, що конституюють її як систему.  

До провідних інтегральних факторів, що забезпечують міцність зв’язків між 

адвокатами, належать професійна свідомість і культура адвокатів, передусім такі їх 

елементи, як корпоративний дух та професійна ідеологія.  

29. Реформування системної побудови адвокатури України потребує модернізації 

підсистеми органів адвокатського самоврядування, оптимальна модель якої повинна 

мати наступний вигляд: 

на базовому регіональному рівні:  

 збори адвокатів міста/району; 

 конференція адвокатів регіону; 

 асоціація адвокатів регіону – рада асоціації та дисциплінарний суд; 

на національному рівні:  

 з’їзд адвокатів України; 

 Ревізійна комісія адвокатури України; 

 Кваліфікаційна комісія адвокатури України; 

 Вищий дисциплінарний суд адвокатури України; 

 Рада адвокатів України. 

Порівняно із чинною системою, сутність пропонованих змін полягає в ліквідації 

на регіональному рівні ревізійних комісій адвокатів регіону й кваліфікаційних палат 
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КДКА, функції яких слід передати до Ревізійної комісії адвокатури України та 

спеціально створеної Кваліфікаційної комісії адвокатури України відповідно. 

Дисциплінарні палати КДКА слід перейменувати в дисциплінарні суди (питання 

перейменування не є принциповим, але бажаним), включивши до складу асоціації 

адвокатів регіону й забезпечивши статус незалежного органу.  

В межах однієї юридичної особи (асоціації адвокатів регіону) на регіональному 

рівні повинні функціонувати повністю самостійні один від одного дисциплінарний суд 

та рада асоціації. На національному рівні мають діяти незалежні один від одного 

органи, що формуються з’їздом адвокатів України й лише йому підзвітні.  

Набуття належної самостійності Ревізійною комісією адвокатури України, 

Кваліфікаційною комісією адвокатури України, Вищим дисциплінарним судом 

адвокатури України й Радою адвокатів України зумовлює доцільність наділення їх 

правами юридичної особи й затвердження кошторису кожного з цих органів з’їздом 

адвокатів України. Кошториси регіональних органів адвокатського самоврядування 

мають затверджуватися конференціями адвокатів регіонів.  

Утворення Кваліфікаційної комісії адвокатури України з передачею їй функцій з 

приймання кваліфікаційного іспиту сприятиме формуванню єдиної та прозорої 

практики атестації здобувачів адвокатського звання, мінімізації проявів корупції. 

Більшість складу ККАУ мають складати адвокати, які обрані з’їздом адвокатів України 

з числа найбільш авторитетних представників професії з бездоганною репутацією. 

Також до складу ККАУ має входити по одному представнику від судової влади (суддя, 

обраний з’їздом суддів України), прокуратури (прокурор, обраний всеукраїнською 

конференцією працівників прокуратури), Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини, Національного агентства з питань запобігання корупції.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Анкета 

опитування адвокатів1 

 

Шановні колеги!  

В Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

здійснюється дослідження проблем організації та діяльності адвокатури. 

Пропонуємо Вам висловити свою думку щодо нагальних питань реформування 

української адвокатури.  

Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповіді. Виберіть з 

них той, який найбільше відповідає Вашій думці і підкресліть його. Там, де це 

передбачено, можна позначити декілька відповідей або дописати свій варіант 

відповіді у відведеному для цього рядку. В анкеті можливі виправлення – закресліть 

помилково обведений варіант відповіді та позначте правильний. 

Дослідження анонімне, його результати будуть використані в узагальненому 

вигляді. 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА СПІВРОБІТНИЦТВО ! 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВІДВЕРТІ ВІДПОВІДІ ! 

                                         
1 В ході соціологічного дослідження з травня по липень 2016 року вивчено думку 342 адвокатів Миколаївської, 
Дніпропетровської та Херсонської областей. Половину респондентів було опитано методом стандартизованого інтерв’ю, 

думку іншої частини з’ясовано за допомогою письмового анонімного анкетування шляхом поштової розсилки 

відповідних матеріалів. 

Дані про генеральну сукупність (34 224 адвоката) визначено на підставі інформації, внесеної до ЄРАУ. 

Репрезентативність результатів забезпечено застосуванням квотної вибірки, що відображає генеральну сукупність за 

такими показниками, як стать, вік, стаж адвокатської діяльності, місце професійної практики, організаційна форма 

адвокатської діяльності. Вказані параметри попередньо уточнено за результатами статистичного й соціально-

демографічного аналізу адвокатського співтовариства, проведеного автором (Іваницький С.О. Соціально-демографічне 

обличчя української адвокатури / С.О. Іваницький // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 144-151). 
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1. Які основні причини спонукали Вас стати адвокатом? 

(відзначте не більше трьох відповідей) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Бажання допомагати скривдженим 67 % 

2. Загострене почуття справедливості 24 % 

3. Прагнення отримати достойний дохід 65 % 

4. Престиж і повага оточуючих 42 % 

5. Цікавий, захоплюючий характер роботи 71 % 

6. Наполегливі поради родичів чи знайомих 19 % 

7. Випадковий збіг обставин 4 % 

8. Свій варіант (що саме) 5 % 

9. Важко відповісти 3 % 

 

2. Чи підтримуєте Ви запровадження монополії адвокатів на представництво іншої 

особи в суді та захист від кримінального обвинувачення згідно внесених у 2016 році змін 

до Конституції України?  

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Повністю підтримую 48 % 

2. Скоріше підтримую 32 % 

3. Важко сказати, підтримую чи ні 8 % 

4. Скоріше не підтримую 7 % 

5. Цілком не підтримую 5 % 

 

3. Чи переповнений ринок надання правових послуг в Україні? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Безумовно так 54 % 

2. Скоріше так 36 % 

3. Важко сказати 3 % 

4. Скоріше ні 5 % 

5. Безумовно ні 2 % 

 

4. Наскільки високою є конкуренція на ринку правових послуг? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Дуже висока 33 % 

2. Висока 24 % 

3. Помірна 31 % 

4. Слабка  7 % 

5. Конкуренція відсутня 3 % 

6. Важко сказати 2 % 
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5. Якими, з Вашої точки зору, є основні принципи адвокатури? 

(відзначте не більше п’яти відповідей) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Принцип незалежності 86 % 

2. Принцип територіальності 8 % 

3. Принцип професійної компетентності 80 % 

4. Принцип конфіденційності 66 % 

5. Принцип ефективності 45 % 

6. Принцип уникнення конфлікту інтересів 61 % 

7. Принцип доступності 41 % 

8. Принцип корпоративного самоврядування 40 % 

9. Принцип спеціалізації 34 % 

10. Принцип розумної винагороди 31 % 

11. Свій варіант (що саме) 6 % 

12. Важко відповісти 2 % 

 

6. Чи можливо, з Вашої точки зору, забезпечити реалізацію основоположних 

принципів адвокатури в процесі юридичного аутсорсингу? (виберіть і підкресліть один 

варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 27 % 

2. Скоріше так 48 % 

3. Важко сказати 6 % 

4. Скоріше ні 11 % 

5. Ні 8 % 

 

7. Який принцип, на Вашу думку, має бути покладений в основу побудови системи 

органів адвокатського самоврядування? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Існуючий принцип територіальності, згідно якого відповідні 

органи формуються на підставі адміністративно-територіального 

устрою держави 

93 % 

2. Органи адвокатського самоврядування повинні утворюватися на 

підставі судового устрою країни й розташовуватися при судах 

відповідного рівня 

2 % 

3. Свій варіант (що саме) 2 % 

4. Важко відповісти 3 % 
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8. Чи існує в Україні система адвокатури? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так, існує 65 % 

2. Скоріше існує 22 % 

3. Важко сказати 7 % 

4. Скоріше не існує 4 % 

5. Ні, не існує 2 % 

 

9. Наскільки міцними є зв’язки і відносини між адвокатами Вашої області? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Дуже міцні 8 % 

2. Міцні 33 % 

3. Помірні 46 % 

4. Слабкі  10 % 

5. Відсутні 2 % 

6. Важко сказати 1 % 

 

10. Наскільки сильним є корпоративний дух української адвокатури? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Дуже сильний 5 % 

2. Сильний 18 % 

3. Помірний 51 % 

4. Слабкий  21 % 

5. Відсутній 3 % 

6. Важко сказати 2 % 

 

11. Чи маєте ви бажання виконувати обов’язки члена органу адвокатського 

самоврядування? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так, бажаю 13 % 

2. Скоріше бажаю 8 % 

3. Важко сказати 4 % 

4. Скоріше не бажаю 19 % 

5. Ні, не бажаю 56 % 
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12. На який строк, з Вашої точки зору, мають обиратися органи адвокатського 

самоврядування?  (виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. 1 рік 4 % 

2. 2 роки 18 % 

3. 3 роки 62 % 

4. 4 роки 2 % 

5. 5 років 16 % 

6. 7 років --- 

7. Свій варіант (що саме) 1 % 

8. Важко відповісти 1 % 

 

13. Яка форма голосування, з Вашої точки зору, є оптимальною для обрання 

складу органів адвокатського самоврядування?  

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Відкрите голосування 32 % 

2. Таємне голосування 43 % 

3. Форму голосування мають визначати відповідні збори (з’їзд) 

адвокатів 

24 % 

4. Важко відповісти 1 % 

 

14. Чи повинні входити до складу органів, які здійснюють добір адвокатів та 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, виключно адвокати? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 

№ Зміст позиції % тих, 

хто 

відповів 

1. Так 78 % 

2. Скоріше так 6 % 

3. Важко сказати 2 % 

4. Скоріше ні 9 % 

5. Ні 5 % 

 

15. Чи доцільним, з Вашої точки зору, є кооптування членів регіональних (КДКА, 

РАР, РКАР) та національних (ВКДКА, РАУ, ВРКА) органів адвокатського 

самоврядування на конференції адвокатів регіону та з’їзд адвокатів України відповідно 

поза процедурою виборів?  

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 16 % 

2. Скоріше так 7 % 

3. Важко сказати 3 % 
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4. Скоріше ні 26 % 

5. Ні 48 % 

 

16. Чи підтримуєте ви доповнення переліку організаційних форм адвокатського 

самоврядування таким елементом, як збори адвокатів міста/району? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Повністю підтримую 33 % 

2. Скоріше підтримую 19 % 

3. Важко сказати, підтримую чи ні 3 % 

4. Скоріше не підтримую 28 % 

5. Цілком не підтримую 17 % 

 

17. Чи підтримуєте Ви об’єднання регіональних органів адвокатського 

самоврядування в межах однієї юридичної особи на засадах забезпечення самостійності її 

підрозділів? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Повністю підтримую 36 % 

2. Скоріше підтримую 20 % 

3. Важко сказати 11 % 

4. Скоріше не підтримую 16 % 

5. Цілком не підтримую 17 % 

 

18. Чи відомі Вам факти отримання неправомірної винагороди членами органів 

адвокатського самоврядування? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 22 % 

2. Ні 69 % 

3. Важко сказати 9 % 

 

19. Якими, з Вашої точки зору, є найбільш ефективні способи підвищення 

кваліфікації адвокатів? 

 (відзначте не більше трьох відповідей) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Навчання в школах адвокатської майстерності при регіональних 

органах адвокатського самоврядування 

68 % 

2. Участь у науково-практичних конференціях 73 % 

3. Підготовка науково-практичних статей та дисертацій 8 % 

4. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації у 

Вищій школі адвокатури НААУ чи ВНЗ 

42 % 
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5. Регулярний моніторинг спеціалізованих інтернет-ресурсів 15 % 

6. Стажування у відомого адвоката 19 % 

7. Самостійне навчання (самоосвіта) 71 % 

8. Свій варіант (що саме) 3 % 

9. Важко відповісти 1 % 

 

20. Чи є ви членом громадських об’єднань адвокатів? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Ні                                     переходьте  до  запитання № 22 88 % 

2. Я є членом вітчизняного громадського об’єднання адвокатів 10 % 

3. Я є членом міжнародного громадського об’єднання адвокатів 1 % 

4. Я одночасно є членом вітчизняного та міжнародного громадського 

об’єднання адвокатів 

1 % 

5. Важко відповісти --- 

 

21. Чим Вас приваблює членство в громадському об’єднанні адвокатів? 

(відзначте не більше трьох відповідей) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Наданням можливості спілкування з колегами  87 % 

2. Приналежністю до відомої, солідної організації 16 % 

3. Можливістю обстоювання спільних професійних інтересів 92 % 

4. Необхідністю відповідати стереотипу підтримання членства в 

громадському об’єднанні як показнику успішності 

8 % 

5. Розширенням можливостей для реклами й залучення клієнтів 17 % 

6. Можливістю в неформальній обстановці обговорити складні 

професійні проблеми й напрацювати заходи з їх усунення  

72 % 

7. Свій варіант (що саме) 8 % 

8. Важко відповісти --- 

 

22. Чи надавали Ви протягом останнього року адвокатську допомогу pro bono? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так, дуже часто надавав 2 % 

2. Так, часто надавав 31 % 

3. Так, іноді надавав 42 % 

4. Так, рідко надавав 5 % 

5. Ні, не надавав 18 % 

6. Важко відповісти 2 % 
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23. Наскільки, з Вашої точки зору, є поширеною сплата адвокатом іншому 

адвокату або особі плати за направлення клієнта? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Така практика є дуже поширеною --- 

2. Така практика є поширеною 7 % 

3. Така практика зустрічається 38 % 

4. Така практика є рідкою 34 % 

5. Така практика відсутня 19 % 

6. Важко відповісти 2 % 

 

24. Чи надаєте (отримуєте) Ви матеріальну винагороду іншим адвокатам за 

направлення клієнтів? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 11 % 

2. Ні 84 % 

3. Важко сказати 5 % 

 

25. Чи надаєте Ви матеріальну винагороду не-адвокатам за направлення клієнтів?     

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 13 % 

2. Ні 81 % 

3. Важко сказати 6 % 

26. Чи можуть бути адвокатські об’єднання господарськими товариствами? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 15 % 

2. Скоріше так 31 % 

3. Важко сказати 8 % 

4. Скоріше ні 27 % 

5. Ні 19 % 

 

 

27. Чи може отримання прибутку бути однією із цілей діяльності адвоката? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 59 % 

2. Ні 38 % 

3. Важко сказати 3 % 
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28. Чи може отримання прибутку бути однією із цілей діяльності адвокатського 

об’єднання (бюро)?    (виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 62 % 

2. Ні 36 % 

3. Важко сказати 2 % 

 

29. Чи може адвокатська діяльність бути підприємницькою? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 51 % 

2. Ні 45 % 

3. Важко сказати 4 % 

 

30. Які основні проблеми Вас найбільше турбують в адвокатській діяльності?   

(наведіть власну відповідь) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Свій варіант (що саме) 97 % 

2. Важко сказати 3 % 

 

31. Чи підтримуєте Ви доповнення переліку організаційних форм адвокатської 

діяльності такою формою, як робота адвоката за наймом в адвоката або адвокатському 

об’єднанні (бюро)? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Повністю підтримую 19 % 

2. Скоріше підтримую 32 % 

3. Важко сказати 10 % 

4. Скоріше не підтримую 28 % 

5. Цілком не підтримую 11 % 

 

32. Чи існує в адвокатурі розкол між адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, й тими, хто не бере участі в її наданні? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так, існує 11 % 

2. Скоріше існує 20 % 

3. Важко сказати 4 % 

4. Скоріше не існує 42 % 

5. Ні, не існує 23 % 
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33. Як Ви оцінюєте ефективність роботи адвокатів, які надають правову допомогу 

в межах системи БВПД?  

 (виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Відмінно 3 % 

2. Добре 41 % 

3. Задовільно 49 % 

4. Незадовільно 2 % 

5. Важко відповісти 5 % 

 

34. Який орган повинен займатися адмініструванням системи БВПД, організацією 

фінансування та розподілу доручень про надання правової допомоги між адвокатами? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Органи адвокатського самоврядування 65 % 

2. Суди 2 % 

3. Міністерство фінансів України 1 % 

4. Державна казначейська служба України --- 

5. Оптимальною є чинна модель, за якої цим займається 

спеціалізований підрозділ Міністерства юстиції України 

28 % 

6. Свій варіант (що саме) 3 % 

7. Важко відповісти 1 % 

 

35. Чи берете ви участь у наданні правової допомоги через систему БВПД? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 16 % 

2. Ні                                 переходьте  до  запитання № 37 84 % 

 

36. Чи відчували Ви тиск чи втручання з боку представників держави, які працюють 

у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 3 % 

2. Ні 94 % 

3. Важко відповісти 3 % 
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37. Чи відомі Вам факти тиску чи втручання в адвокатську діяльність з боку 

працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 5 % 

2. Ні 93 % 

3. Важко відповісти 2 % 

 

38. Скільки Вам років? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. До 25 років 1 % 

2. Від 25 до 29 років 12 % 

3. Від 30 до 35 років 19 % 

4. Від 36 до 45 років 22 % 

5. Від 46 до 55 років 18 % 

6. Від 56 до 65 років 17 % 

7. Більше 65 років 11 % 

 

39. Вкажіть Вашу стать? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Чоловік 66 % 

2. Жінка 34 % 

 

40. Який Ваш адвокатський стаж? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. До 3-х  років 20 % 

2. Від 3 до 6 років 24 % 

3. Від 6 до 10 років 22 % 

4. Від 10 до 15 років 13 % 

5. Від 15 років 21 % 

 

41. В якій області Ви здійснюєте адвокатську діяльність? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Миколаївська 34 % 

2. Дніпропетровська 33 % 

3. Херсонська 33 % 
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42. Який розмір населеного пункту, де ви надаєте адвокатську допомогу? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. До 10 тис. жителів 2 % 

2. Від 10 до 20 тис. жителів 5 % 

3. Від 20 до 50 тис. жителів 19 % 

4. Від 50 до 100 тис. жителів 18 % 

5. Від 100 до 300 тис. жителів 20 % 

6. Від 300 до 980 тис. жителів 22 % 

7. Більше 980 тис. жителів 14 % 

 

43. У межах якої організаційної форми адвокатської діяльності Ви здійснюєте 

професійну практику?  (виберіть і підкресліть один варіант) 

№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Здійснення адвокатської діяльності індивідуально 88 % 

2. Адвокатське бюро 1 % 

3. Адвокатське об’єднання 11 % 

 

44. Чи є Ви членом органу адвокатського самоврядування? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 4 % 

2. Ні 96 % 

 

45. За якими категоріями справ ви надаєте правову допомогу? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. В основному за усіма категоріями справ, з яких звертається клієнт  63 % 

2. Правову допомогу надаю виключно в кримінальному провадженні 7 % 

3. Правову допомогу надаю виключно в цивільному провадженні 3 % 

4. Правову допомогу надаю виключно в адміністративному 

провадженні чи провадженні про адміністративні правопорушення 

--- 

5. Правову допомогу надаю виключно в господарському провадженні 2 % 

6. Маю іншу сферу (сфери) виключної правової спеціалізації 2 % 

7. Правову допомогу надаю переважно в кримінальному провадженні 8 % 

8. Правову допомогу надаю переважно в цивільному провадженні 5 % 

9. Правову допомогу надаю переважно в адміністративному 

провадженні 

3 % 

10. Правову допомогу надаю переважно в господарському 

провадженні 

4 % 

11. Маю іншу сферу (сфери) переважної правової спеціалізації 3 % 

12. Важко відповісти --- 
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46. Якою є ваша клієнтура? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Виключно разові клієнти (“з одним пострілом”)  3 % 

2. В основному разові клієнти 62 % 

3. Приблизно порівну разових і постійних клієнтів 30 % 

4. В основному постійні клієнти 4 % 

5. Важко відповісти 1 % 

 

47. Наскільки значним було Ваше професійне робоче навантаження протягом 

останнього року? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Дуже високе 2 % 

2. Високе 13 % 

3. Помірне 51 % 

4. Низьке  33 % 

5. Важко відповісти 1 % 

 

48. Чи є Ваші батьки (один з них) адвокатами (юристами)? 

(виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 17 % 

2. Ні 83 % 

3. Важко відповісти --- 

 

49. Як ви оцінюєте власний рівень доходу від здійснення адвокатської діяльності?   
(виберіть і підкресліть один варіант) 

№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Дуже високий 1 % 

2. Високий 6 % 

3. Помірний 67 % 

4. Низький 19 % 

5. Важко відповісти 7 % 

 

50. Чи суміщаєте ви адвокатську діяльність із науковою чи викладацькою 

роботою?  (виберіть і підкресліть один варіант) 
№ Зміст позиції % тих, хто 

відповів 

1. Так 7 % 

2. Ні 93 % 

3. Важко відповісти --- 
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Додаток Б 

 

Табл. 1 Динаміка змін кількості адвокатів України в 2004-2016 рр. 

 

№ Регіон 2004 р. (за 

станом на 
05.02.2004) 

2010 р. (за 

станом на 
01.01.2010) 

2015 р. (за 

станом на 
20.06.2015) 

2016 р. (за 

станом на 
20.06.2016) 

1         Автономна Респ. Крим 750 1138 1436 1425 

2         Вінницька область 320 545 683 720 

3          Волинська область 147 277 651 690 

4          Дніпропетровська обл. 995 1590 1979 2196 

5          Донецька область 1472 2235 3288 3265 

6           Житомирська область 262 379 586 578 

7           Закарпатська область 258 484 652 717 

8            Запорізька область 346 517 1154 1255 

9           Івано-Франківська область 417 686 865 889 

10            Київська область 2044 4163 3507 4004 

11            Кіровоградська область 202 365 483 466 

12            Луганська область 692 816 644 607 

13            Львівська область 898 1514 1821 1998 

14            Миколаївська область 214 490 607 664 

15            Одеська область 1084 1660 2142 2324 

16            Полтавська область 372 571 1142 1228 

17            Рівненська область 210 564 883 851 

18            Сумська область 188 276 371 390 

19             Тернопільська область 278 368 541 615 

20             Харківська область 983 1611 1802 1955 

21             Херсонська область 206 379 445 471 

22             Хмельницька область 239 343 733 678 

23             Черкаська область 136 337 601 639 

24             Чернівецька область 202 373 606 641 

25             Чернігівська область 164 454 515 462 

26        м. Київ 1696 3037 3857 4212 

27        м.Севастополь 101 184 309 284 

         Загалом 14 876 25 356 32 303 34 224 

 

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistkr.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistvin.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistvol.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistdni.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistdon.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistgit.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistzak.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistzap.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistifr.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistko.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistkir.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistlug.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistlv.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistmuk.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistod.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistpo.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistriv.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistsum.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistter.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistxar.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistxe.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistxm.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistck.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistcv.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistcg.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistkv.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistsev.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistsev.html
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Додаток В 

Табл. 2 Соціально-демографічні показники української адвокатури1 . (за станом на 

20.06.2015) 

№з/п Область Кіль-сть 

за 

реєстром/ 

Кіль-сть 

діюч. 

Стаж на 20.06.2015 Стать Зупинено Припинено 

Період 
Кіль-

сть 
% М Ж Кіль-

сть 
% Кіль-

сть 
% 

1 Вінницька 683/ 
679 

До 3-х  р. 110 16,2 437 242 135 19,9 4 0,6 

Від 3 до 6 р. 113 16,6 64,4% 35,6% 

Від 6 до 10р. 158 23,3 

Від 10 до 15р. 107 15,8 

Від 15р. 191 28,1 

2 Закарпатська 652/ 
650 

До 3-х  р. 221 34 463 187 159 24,5 2 0,3 

Від 3 до 6 р. 89 13,7 71,2% 28,8% 

Від 6 до 10р. 129 19,9 

Від 10 до 15р. 77 11,8 

Від 15р. 134 20,6 

3 м. Київ 3857/ 

3851 

До 3-х  р. 559 14,5 2632 1219 215 5,6 6 0,2 

Від 3 до 6 р. 1120 29,1 68,4% 31,6% 

Від 6 до 10р. 1132 29,4 

Від 10 до 15р. 485 12,6 

Від 15р. 555 14,4 

4 Львівська 1821/ 

1779 

До 3-х  р. 406 23,6 1195 584 419 23,6 42 2,3 

Від 3 до 6 р. 383 22,3 67,2% 32,8% 

Від 6 до 10р. 357 20,8 

Від 10 до 15р. 174 10,1 

Від 15р. 399 23,2 

5 Миколаївська 607/ 

607 

До 3-х  р. 127 21,0 409 198 63 10,4   

Від 3 до 6 р. 159 26,3 67,4% 32,6% 

Від 6 до 10р. 112 18,5 

Від 10 до 15р. 76 12,6 

Від 15р. 130 21,5 

6 Одеська 2142/ 

2092 

До 3-х  р. 510 24,4 1225 867 363 17,4 50 2,3 

Від 3 до 6 р. 418 20,0 58,6% 41,4% 

Від 6 до 10р. 390 18,6 

Від 10 до 15р. 326 15,6 

Від 15р. 448 21,4 

7 Полтавська 1142/ 

1021 

До 3-х  р. 214 21,0 664 357 214 21,0 121 10,6 

Від 3 до 6 р. 295 28,9 65,0% 36,0% 

Від 6 до 10р. 214 20,9 

Від 10 до 15р. 93 9,1 

Від 15р. 205 20,1 

8 Тернопільська 541/ 
489 

До 3-х  р. 89 18,2 336 153 97 19,8 52 9,6 

Від 3 до 6 р. 132 27,0 68,7% 31,3% 

Від 6 до 10р. 98 20,0 

                                         
1Соціально-демографічні показники української адвокатури розраховувалися на підставі відомостей, що містилися в 

13762 профайлах адвокатів Єдиного реєстру адвокатів України, які було скопійовано 20 червня 2015 року й 

оброблено протягом півроку. 

У Львівській, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях стаж й дані про організаційну форму 

адвокатської діяльності розраховувалися без урахування 60-ти, 3-х, 2-х та 83-х адвокатів відповідно. Це пов’язано із 

відсутністю щодо цих адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, відповідних записів у 

ЄРАУ.  

У третьому стовпчику табл. 2 розмежовано загальну кількість адвокатів у відповідному регіоні за ЄРАУ й 

фактичну кількість адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких не припинено. Це викликано тим, що 

в окремих областях до ЄРАУ внесено чимало осіб, право на заняття адвокатською діяльністю яких припинено. 

Наприклад, у Полтавській області кількість таких адвокатів у реєстрі склала 10,6 %, в Тернопільській – 9,6 %. В 

середньому у державі їх питома вага становить 2,7 %. 
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Від 10 до 15р. 77 15,8 

Від 15р. 93 19,0 

9 Харківська 1802/ 
1792 

До 3-х  р. 227 12,7 1076 716 195 10,9 10 0,6 

Від 3 до 6 р. 420 23,5 60,1% 39,9% 

Від 6 до 10р. 377 21,1 

Від 10 до 15р. 272 15,2 

Від 15р. 494 27,6 

10 Чернігівська 515/ 
514 

До 3-х  р. 40 7,8 360 154 215 41,8 1 0,2 

Від 3 до 6 р. 131 25,5 70,0% 30,0% 

Від 6 до 10р. 140 27,2 

Від 10 до 15р. 46 8,9 

Від 15р. 74 14,4 

Загалом: 13762/ 
13474 

Середнє значення стажу Середнє значення Зупинено 
 (середнє значення) 

Припинено 
(середнє значен) 

за періодами Кільсть % 880 467 207 19,5 29 2,7 

До 3-х  р. 250 19,3 66,1% 33,9% 

Від 3 до 6 р. 326 23,3 

Від 6 до 10р. 311 22,0 

Від 10 до 15р. 173 12,8 

Від 15р. 272 21,0 

 

 

 

Додаток Г 

 

Діаграма 1. Гендерний склад адвокатури України

 66,1% 33,9%

Чоловіки

Жінки
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Додаток Д 

до 3-х років

19,3%

від 3 до 6 

років

23,3%

від 6 до 10 

років

22%

від 10 до 15 

років

12,8%

від 15 років

21%

Діаграма 2. Стаж адвокатської діяльності

 
 

 

Додаток Е 

 

Діаграма 3. Організаційні форми адвокатської діяльності 

Індививідуальн

а практика; 

73,50%

Адвокатські 

об'єднання; 

8,30%

Адвокатські 

бюро; 0,90%

Інші; 17,30%
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Додаток Є 

Табл. 3 Кількість адвокатів у країнах Європи (за станом на 20.06.2015)  

№ Назва країни 

 

Кількість 

адвокатів 

Кількість 

жінок-

адвокатів 

Кількість 

адвокатів 

на 100 тис. 

жителів 

1 Україна 
32 303 10 951 

34% 
71,4 

2 Німеччина 
163 690 54 139 

33% 
201,6 

3 

Великобританія 

(Англія та 

Уельс) 

184 019 86 588 

47% 328,2 

4 Франція 
60 223 32 531 

54% 
93,8 

5 Італія 
246 786 115 494 

47% 
405,9 

6 Іспанія 
253 190 105 580 

42% 
545,2 

7 Угорщина 
12 512 5 490 

44% 
127 

8 Чехія 
12 015 4 228 

35% 
114 

9 Словакія 
5 867 2 437 

42% 
108,2 

10 Литва 
2074 796 

38% 
71,7 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Додаток Ж 

 

Табл. 5 Організаційні форми адвокатської діяльності (за регіонами) 

№ 

з/п 

Область Організаційні форми адвокатської діяльності 

Індивідуальна Адвокатське 
об’єднання 

Адвокатське бюро Інше 

Кіль-сть % Кіль-сть % Кіль-сть % Кіль-сть % 

1 Вінницька 579 85,3 12 1,8 5 0,7 83 12,2 

2 Закарпатська 471 72,5 13 2 7 1,1 159 24,4 

3 м. Київ 2717 70,6 791 20,5 59 1,5 284 7,4 

4 Львівська 1038 58,4 232 13,0 22 1,2 487 27,4 

5 Миколаївська 400 65,9 106 17,5 4 0,7 97 15,9 

6 Одеська 1521 72,7 278 13,3 15 0,7 278 13,3 

7 Полтавська 837 82,0 2 0,2 9 0,9 173 16,9 

8 Тернопільська 369 75,5 16 3,3 4 0,8 100 20,4 

9 Харківська 1454 81,1 143 8,0 19 1,1 176 9,8 

10 Чернігівська 366 71,2 18 3,5   130 25,3 
Загалом: І 

(середнє значення) 

АО 
(середнє значення) 

АБ 
(середнє значення) 

Інше 
(середнє значення) 

Кіль-сть % Кіль-сть % Кіль-сть % Кіль-сть % 

975 73,5 161 8,3 14 0,9 196 17,3 

 

Додаток З 

 

Табл. 4. Динаміка змін кількості фізичних осіб-підприємців, а також осіб, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність, щодо яких в органах ДФС України 

наявна інформація про те, що вони є адвокатами1 

 

№ Дата Кількість фізичних осіб, 

які здійснюють 

незалежну професійну 

діяльність, щодо яких 

наявна інформація, що 

вони є адвокатами 

Кількість фізичних 

осіб-підприємців, 

щодо яких наявна 

інформація, що 

вони є адвокатами 

1. 2012 рік (станом на 15.08) 8884 3751 

2. 2013 рік (станом на 13.09) 10733 3579 

3. 2014 рік (станом на 01.09) 11115 2787 

4. 2015 рік (станом на 01.09) 11328 2572 

 

                                         
1 Представлена інформація отримана згідно листа Міністерства доходів і зборів України І.В. Голованю від 10 грудня 2013 

р. № 6449/ 1794-99-18-0301-14. й листа Державної фіскальної служби України С.О. Іваницькому від 18 листопада 2015 р. 

№ 10774/ І/ 99-99-11-02-04-19. 
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Додаток И 

 

Табл. 5. Кадровий склад органів адвокатського самоврядування1 
 
№ 
з/п 

Область Загаль

на 

кількіс

ть 

адвока

тів-

членів 

органів 

адв-го 
самовр

ядуван

ння 

Стаж  

 

Стать 

Форма діяльності Місце 

розташуванн

я робочого 

місця 

Наявність 

помічникі

в  

адвоката 
І АО АБ Інше 

Період 

Кіль-

сть 

% М Ж Кіль

-сть 
% Кіль

-сть 
% Кіль

-сть 
% Кіл

ь-

сть 

% Місто-

обл. 

центр 

Інша 

територ

ія 

області 

Кіль

-сть 

% 

1 Вінницька 36 До 3-х  р.   14 22 36 100       31 

86,1% 

5 

13,9% 

4 11,1 

Від 3 до 6 р.   38,

9% 

61,

1% Від 6 до 10р. 3 8,3 

Від 10 до 15р. 6 16,7 

Від 15р. 27 75 

2 Житомирська 26 До 3-х  р.   16 10 26 100       18 8 2 7,7 

Від 3 до 6 р. 2 7,7 61,

5% 

38,

5% 

69,2% 30,8% 

Від 6 до 10р. 3 11,5 

Від 10 до 15р. 2 7,7 

Від 15р. 19 73,1 

3 Івано-
Франківська 

33 До 3-х  р. 1 3,0 18 15 22 66,7 9 27,
3 

  2 6,0 25 8 2 6,1 

Від 3 до 6 р. 2 6,1 54,

5% 

45,

5% 

75,8% 24,2% 

Від 6 до 10р. 3 9,1 

Від 10 до 15р. 5 15,1 

Від 15р. 22 66,7 

4 Харківська 41 До 3-х  р.   18 23 33 80,6 4 9,7   4 9,7 40 1 10 24,4 

Від 3 до 6 р.   43,

9% 

56,

1% 

97,6% 2,4% 

Від 6 до 10р. 3 7,3 

Від 10 до 15р. 11 26,8 

Від 15р. 27 65,9 

5 Херсонська 51 До 3-х  р.   22 29 27 52,9 19 37,

3 

1 2,0 4 7,8 43 8 4 7,8 

Від 3 до 6 р.   43,
1% 

56,
9% 

84,3% 15,7% 

Від 6 до 10р. 3 5,9 

Від 10 до 15р. 16 31,4 

Від 15р. 32 62,7 

6 Хмельницька 30 До 3-х  р.   18 12 25 83,4 3 10 1 3,3 1 3,3 29 1 3 10 

Від 3 до 6 р.   60

% 

40

% 

96,7% 3,3% 

Від 6 до 10р. 3 10 

Від 10 до 15р. 13 43,3 

Від 15р. 14 46,7 

7 Центральні 

органи адв-го 

самовряд-ня 
 (РАУ, ВКДКА, 

ВРКА) 

73 До 3-х  р.   48 25 45 61,7 21 28,

8 

2 2,7 5 6,8 64 9 13 17,8 

Від 3 до 6 р.   65,

8% 

34,

20
% 

87,7% 12,3% 

Від 6 до 10р. 12 16,4 

Від 10 до 15р. 16 21,9 

Від 15р. 45 61,7 

8 Чернігівська 31 До 3-х  р.   23 8 29 93,5     2 6,5 23 8 1 3,2 

Від 3 до 6 р.   74,

2% 

25,

8% 

74,2 25,8% 

Від 6 до 10р. 13 41,9 

Від 10 до 15р. 8 25,8 

Від 15р. 10 32,3 

9 Чернівецька 22 До 3-х  р.   14 8 20 91,0   1 4,5 1 4,5 20 2 3 13,6 

Від 3 до 6 р.   63,

6% 

36,

4% 

91,0% 9,0% 

Від 6 до 10р. 1 4,6 

Від 10 до 15р. 7 31,8 

Від 15р. 14 63,6 

Загалом:  343/ 
38,1 

Середнє значення стажу Середнє 
значення 

І 
(середнє 

значення) 

АО 
(середнє 

значення) 

АБ 
(середнє 

значення) 

Інше 
(середнє 

значення) 

Середнє значення 
території діяльн. 

Помічники 
(середнє 

значення) 

за періодами Кіл.-

сть 

% Ч Ж Кіль

-сть 
% Кіль

-сть 
% Кіль

-сть 
% Кіль

-сть 
% Місто Обл. Кіль

-сть 

% 

До 3-х  р. 0,1 0,3 21 17 29,2 81,1 6,2 12,

6 

0,6 1,4 2,1 4,9 32,6 5,6 4,7 11,3 

Від 3 до 6 р. 0,4 1,5 56

% 

44

% 

84,7% 15,3% 

Від 6 до 10р. 4,9 12,8 

Від 10 до 15р. 9,3 24,5 

Від 15р. 23,3 60,9 

 

  

                                         
1 Загальна кількість адвокатів-членів органів адвокатського самоврядування відповідної області 

визначалася шляхом підсумовування чисельності членів КДКА, РАР та РКАР. Загальна кількість 

адвокатів-членів центральних органів адвокатського самоврядування обраховувалася шляхом 

підсумовування чисельності членів ВКДКА, РАУ та ВРКА. Аналіз проводився станом на 01.12.2015 

року. 
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Додаток І 

 

ПРОЕКТ 

 

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення діяльності адвокатури” 

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради 

України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) частину третю статті 65 доповнити текстом 

наступного змісту:  

“Особи, передбачені пунктом 2 частини другої цієї статті, можуть бути допитані як 

свідки з приводу інформації, поданої ними в порядку, передбаченому ч. 8 ст. 22 Закону 

України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. 

За наявності письмового дозволу клієнта на розкриття професійної таємниці особи, 

передбачені пунктами 1-2 частини другої цієї статті, мають право її розкрити”. 

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 

2004 р., №№ 40-41, 42, ст. 492) статтю 51 доповнити частиною третьою такого змісту:  

“Адвокати можуть бути допитані як свідки про відомості, що становлять 

адвокатську таємницю, лише за наявності їхнього особистого волевиявлення. Такий 

допит можливий за наявності письмової згоди клієнта або пред’явлення клієнтом 

вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю”.  

3. У Законі України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (Відомості Верховної 

Ради України, 2013 р., № 27, ст. 282 із наступними змінами):  

1) у статті 1: 

пункт перший частини першої викласти в такій редакції: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
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“1) адвокат - фізична особа, яка має право на заняття адвокатською діяльністю на 

підставах та в порядку, що передбачені цим Законом”; 

пункт восьмий частини першої після слів “правами і обов’язками” доповнити 

словами “в тому числі інтересами його клієнтів”; 

2) статтю 22 доповнити частиною восьмою такого змісту:  

“Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії злочинності, відомостей, 

які становлять адвокатську таємницю, з метою попередження вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи”; 

3) частину третю статті 40 доповнити текстом такого змісту: 

“Особа, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, 

зобов’язана не розголошувати конфіденційну інформацію, про яку вона дізналася під 

час дисциплінарного чи судового провадження у зв’язку з поданою заявою (скаргою) 

про дисциплінарний проступок адвоката”. 

4) статтю 43 доповнити частинами третьою – шостою такого змісту: 

“Повноваження члена виборного органу адвокатського самоврядування 

припиняються в разі: 

1) закінчення строку, на який його обрано; 

2) подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням; 

3) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я при наявності 

медичного висновку; 

4) зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 

5) визнання його судом обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім 

або оголошення померлим; 

6) втрати ним громадянства України; 

7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  

8) відкликання його з посади; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran744#n744
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9) його смерті. 

Повноваження члена виборного органу адвокатського самоврядування за 

підставами, передбаченими п.п. 1, 9 частини третьої цієї статті, припиняються негайно 

після появи однієї із зазначених підстав. 

Повноваження члена виборного органу адвокатського самоврядування за 

підставою, передбаченою п. 8 частини третьої цієї статті, припиняються за рішенням 

органу адвокатського самоврядування, який обрав його на посаду або наділений 

правом його відкликання. 

За іншими підставами, передбаченими частиною третьою цієї статті, 

повноваження члена виборного органу адвокатського самоврядування припиняються 

за рішенням органу, до якого він був обраний, за результатами перевірки 

документальних доказів на підтвердження відповідних обставин”; 

5) в частині другій статті 54 Закону слово “відносною” замінити словом 

“простою”. 

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Голова Верховної Ради України 
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Додаток К 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення діяльності адвокатури” 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону. 

Важливим напрямом інтеграції України в європейський та світовий 

цивілізаційний простір є реформа правової системи країни, основні інститути якої 

повинні набути реальної спроможності ефективно захищати права та інтереси людини. 

Наріжним каменем правової системи є адвокатура. Перебуваючи на вістрі 

складних соціальних процесів, що відбуваються в державі, адвокати захищають 

найбільш значущі для кожної людини соціальні цінності – особисту свободу, майно, 

здоров’я, честь, ділову репутацію тощо. Водночас, практика реалізації Закону України 

“Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, на жаль, сигналізує про значні проблеми 

на шляху ефективного забезпечення адвокатом цих фундаментальних засад, 

свідченням чого стала перманентна турбулентність у системі органів адвокатського 

самоврядування; слабкість механізму забезпечення прав та гарантій адвокатів у процесі 

здійснення професійної діяльності; збереження умов для вибіркового дотримання 

етичних та правових стандартів членами адвокатури або особами, які мають намір 

поповнити її лави, тощо.  

Однією з основних причин труднощів з реалізацією профільного закону є 

неузгодженість між собою низки норм і принципів адвокатури, що дезорієнтує 

правотворчу й правозастосовну практику, зумовлює суперечливе та мінливе правове й 

корпоративне регулювання, напруженість і кризові явища в адвокатурі. 

З метою усунення зазначених проблем у відповідності до європейських 

стандартів пропонується внесення змін до Закону України “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” та низки суміжних законодавчих актів. 

 



 534 

2. Цілі і завдання проекту Закону. 

          Метою законопроекту є удосконалення організації та діяльності адвокатури 

шляхом імплементації європейських стандартів та врахування особливостей розвитку 

вітчизняної правозастосовної практики. 

Завданням цього проекту є підвищення ефективності реалізації основоположних 

принципів адвокатури (конфіденційності, незалежності, уникнення конфлікту 

інтересів, корпоративного самоврядування тощо) за допомогою внесення комплексних 

змін до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, КПК і ЦПК 

України. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону 

У проекті Закону сформульовано зміни і доповнення до Кримінального 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону 

України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. 

Корегування приписів КПК і ЦПК України дозволить посилити гарантії 

нерозголошення адвокатом конфіденційної інформації про довірителя під час 

проведення слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні, а також в процесі 

судового розгляду цивільних справ. 

Зміни до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” 

зорієнтовані на покращення стану захисту відомостей, що належать до адвокатської 

таємниці, в процесі професійної діяльності адвокатів й під час дисциплінарного 

переслідування адвокатів регіональними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями 

адвокатури. Пропонується уточнити поняття “адвокат”, встановити додаткові бар’єри 

для уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності, оптимізувати процедуру 

формування органів адвокатського самоврядування й припинення адвокатського 

статусу. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
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Основними законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини в даній 

сфері є: Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний 

кодекс України, Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, до яких 

вносяться зміни. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проекту Закону України не потребує додаткових фінансових витрат з 

державного бюджету.  

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту 

Закону 

Прийняття запропонованого законопроекту дозволить: 

1) підвищити ефективність реалізації основоположних принципів адвокатури; 

2) покращити якість й доступність професійної правничої допомоги, що 

надається адвокатами і адвокатськими об’єднаннями в Україні; 

3) зміцнити корпоративний устрій адвокатури України; 

4) посилити правовий статус адвоката, рівень його незалежності; 

5) наблизити законодавство про адвокатуру до європейських стандартів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
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Додаток Л 

 

Пропозиції 

до проекту нової редакції Закону України 

“Про адвокатуру та адвокатську діяльність” 

 

В новій редакції Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” 

потребує закріплення мета адвокатури України – забезпечення високих стандартів 

надання професійної правничої допомоги. Це дозволить конкретизувати телеологічну 

спрямованість діяльності адвокатури й чіткіше узгодити призначення даного інституту 

згідно змін до Конституції України 2016 року. 

До системи основних принципів вітчизняної адвокатури, що повинні бути покладені 

в основу її організації та діяльності, мають відноситися: незалежність, 

конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів, територіальність, спеціалізація, 

корпоративне самоврядування, професійна компетентність, доступність, 

мультидисциплінарність, розумна винагорода, ефективність. Принципи адвокатури 

забезпечують концептуальну узгодженість, міцність й стабільність нормативної основи 

функціонування адвокатського співтовариства, виступають дороговказом його 

розвитку, фундаментом системної та збалансованої організації адвокатури. 

Набуття економічної самостійності органами адвокатського самоврядування й 

попередження волюнтаризму в їх роботі лежить в площині зміни абзацу другого 

частини другої ст. 58 Закону шляхом фіксації в законі мінімальних пропорцій 

розподілу щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

за кожним з органів, наділених представницькими, кваліфікаційними, 

дисциплінарними чи ревізійними функціями (у відсотках). Гарантований 

законодавством мінімум забезпечить необхідні стандарти незалежності й не 

виключатиме можливості збільшення обсягу фінансування за наявності достатніх 

коштів на рахунках органів адвокатського самоврядування. 
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На сучасному етапі правової реформи функція адміністрування системи 

безоплатної правової допомоги повинна бути залишена за Координаційним центром з 

надання правової допомоги. Посилення незалежності цього органу можливо досягти за 

допомогою нормативного закріплення процедури, за якою директор Координаційного 

центру з надання правової допомоги призначається з’їздом адвокатів України за 

поданням Міністра юстиції України. Висловлення недовіри вказаному директору 2/3 

складу делегатів з’їзду адвокатів України має тягнути звільнення його з посади. Такий 

порядок зміцнить автономність керівництва Координаційного центру з надання 

правової допомоги від держави й водночас сприятиме ширшому врахуванню інтересів 

адвокатури. 

Одним із засобів наближення правової допомоги до потреб і можливостей 

середнього класу є закріплення права адвоката отримувати від клієнта умовний 

гонорар, окрім випадків надання юридичної допомоги в кримінальних справах й 

сімейних спорах про розірвання шлюбу, стягнення аліментів або поділ сумісно 

нажитого майна. 

В контексті загальносвітових тенденцій потребує розширення перелік 

організаційних форм адвокатської діяльності в Україні шляхом диференціації 

неприбуткових й прибуткових адвокатських бюро (об’єднань), що створюються у 

формі господарських товариств, а також закріплення такої організаційної форми як 

робота адвоката за наймом в адвоката або адвокатському об’єднанні (бюро). 

Під час проведення виборів органів адвокатського самоврядування форма 

голосування має визначатися уповноваженим самоврядним органом (збори, 

конференція, з’їзд), причому за загальним правилом повинно застосовуватися таємне 

голосування, яке за потреби може бути змінено більшістю учасників зібрання на 

відкриту форму волевиявлення. 

Термін перебування на посаді членів органів адвокатського самоврядування повинен 

бути скорочений до трьох років. 



 538 

Кооптування як вимушено допоміжний інститут не повинно набувати статусу 

основного чи визначального фактора під час формування представницьких органів 

адвокатури. Пріоритет має бути за демократичними процедурами. Застосування 

кооптації доцільно звузити поряд із впровадженням механізму залучення делегатів за 

посадою (ex officio). 

В законі слід закріпити припис, згідно якого 90 % суми внеску, що поступила за 

проходження стажування на рахунок органу адвокатського самоврядування, останній 

перераховує адвокату-керівнику стажування. Це дозволить відійти від несправедливої 

практики окремих РАР, де вся сума внеску витрачалася радою адвокатів, а керівник 

стажування, який безпосередньо передавав досвід стажеру, майже нічого не отримував.  

Реформування системи адвокатури потребує модернізації підсистеми органів 

адвокатського самоврядування, оптимальна модель якої повинна мати наступний 

вигляд: 

на базовому регіональному рівні:  

 збори адвокатів міста/району; 

 конференція адвокатів регіону; 

 асоціація адвокатів регіону – рада асоціації та дисциплінарний суд; 

на національному рівні:  

 з’їзд адвокатів України; 

 Ревізійна комісія адвокатури України; 

 Кваліфікаційна комісія адвокатури України; 

 Вищий дисциплінарний суд адвокатури України; 

 Рада адвокатів України. 

Порівняно із чинною системою, сутність пропонованих змін полягає в ліквідації на 

регіональному рівні ревізійних комісій адвокатів регіону й кваліфікаційних палат 

КДКА, функції яких слід передати до Ревізійної комісії адвокатури України та 

спеціально створеної Кваліфікаційної комісії адвокатури України відповідно. 

Дисциплінарні палати КДКА слід перейменувати в дисциплінарні суди (питання 
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перейменування не є принциповим, але бажаним), включивши до складу асоціації 

адвокатів регіону й забезпечивши статус незалежного органу.  

В межах однієї юридичної особи (асоціації адвокатів регіону) на регіональному рівні 

повинні функціонувати повністю самостійні один від одного дисциплінарний суд та 

рада асоціації. На національному рівні мають діяти незалежні один від одного органи, 

що формуються з’їздом адвокатів України й лише йому підзвітні.  

Набуття належної самостійності Ревізійною комісією адвокатури України, 

Кваліфікаційною комісією адвокатури України, Вищим дисциплінарним судом 

адвокатури України й Радою адвокатів України зумовлює доцільність наділення їх 

правами юридичної особи й затвердження кошторису кожного з цих органів з’їздом 

адвокатів України. Кошториси регіональних органів адвокатського самоврядування 

мають затверджуватися конференціями адвокатів регіонів, а центральних органів – 

з’їздом адвокатів України.  

Утворення Кваліфікаційної комісії адвокатури України з передачею їй функцій з 

приймання кваліфікаційного іспиту сприятиме формуванню єдиної та прозорої 

практики атестації здобувачів адвокатського звання, мінімізації проявів корупції, 

кумівства й протягуванню на місцях відверто “слабких” родичів, знайомих тощо.  

Більшість складу ККАУ мають складати адвокати, які обрані з’їздом адвокатів 

України з числа найбільш авторитетних представників професії з бездоганною 

репутацією. Також до складу ККАУ має входити по одному представнику від судової 

влади (суддя, обраний з’їздом суддів України), прокуратури (прокурор, обраний 

всеукраїнською конференцією працівників прокуратури), Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини, Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Держава повинна мати достатні інструменти контролю за реалізацією 

адвокатурою делегованих їй публічно важливих функцій. У контексті практики ЄСПЛ 

доцільним є включення представників держави до складу органів адвокатського 

самоврядування. У кількісному відношенні представники держави мають становити не 

більше третини складу відповідних органів з кваліфікаційною або дисциплінарною 
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компетенцією. В якісному плані до складу дисциплінарних судів, окрім адвокатів, 

доцільно залучати найбільш фахово підготовлених представників юридичної професії 

– по одному представнику від судової влади, прокуратури, Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини (в областях діють регіональні представництва й координатори), 

Національного агентства з питань запобігання корупції. Голова органу кваліфікаційної 

або дисциплінарної юрисдикції має обиратися виключно зі складу адвокатів. 
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1. Іваницький С.О. Оскарження захисником рішень слідчого, прокурора про 

відмову у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2013. Спеціальний 
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2-ге вид., перероб.та доп. Київ: Кондор, 2009. 150 с.  
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Додаток C 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Результати наукових досліджень, висновки та пропозиції доповідалися 

Іваницьким С.О. на науково-практичних конференціях міжнародного та 

всеукраїнського рівня: “Актуальні проблеми реформування кримінально-

процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових і правоохоронних 

органів України” (м. Луганськ, 20.04.2012 р., очна форма участі), “Теоретичні та 

практичні проблеми кримінального судочинства” (м. Донецьк, 19.10.2012 р., очна 

форма участі), “Боротьба зі злочинністю: теорія і практика” (м. Могильов, 4-5.04.2013 

р., заочна форма участі), “Кримінальні проступки: теоретичне підґрунтя та шляхи 

вдосконалення законодавства України” (м. Луганськ, 18–28.03.2013 р., очна форма 

участі), “Теорія і практика сучасної юридичної науки” (м. Ростов-на-Дону, 26.04.2013 

р., заочна форма участі), “Актуальні проблеми кримінального процесу та 

криміналістики” (м. Волгоград, 23.05.2013 р., очна форма участі), “Актуальні питання 

реформування правової системи України” (м. Луцьк, 7-8.06.2013 р., очна форма участі), 

“Феномен економічного розвитку Азербайджану та Китаю в контексті розвитку 

соціально-економічних прав громадян” (м. Баку, 01.07.2013 р., заочна форма участі), 

“Сучасна наука: тенденції розвитку, проблеми і перспективи” (м. Єреван, 23–

25.09.2013 р., заочна форма участі), “Актуальні питання сучасної науки” (м. Караганда, 

04.10.2013 р., заочна форма участі), “Актуальні питання правової теорії та юридичної 

практики” (м. Ужгород, 11-12.10.2013 р., заочна форма участі), “Актуальні проблеми 

сучасного розвитку цивільного, арбітражного й адміністративного судочинства” (м. 

Санкт-Петербург, 18.10.2013 р., заочна форма участі), “Удосконалення правового 

регулювання та механізмів функціонування системи протидії злочинності” (м. Мінськ, 

18–19.10.2013 р., очна форма участі), “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. 

Хмельницький, 8-9.11.2013 р., очна форма участі), “Конституційне право громадянина 

на отримання кваліфікованої (безоплатної) юридичної допомоги” (м. Москва, 
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18.12.2013 р., заочна форма участі), “Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні” (м. Одеса, 14-15.02.2014 р., заочна форма участі), 

“Правові реформи в пострадянських країнах: досягнення і проблеми ” (м. Кишинів, 28-

29.03.2014 р., очна форма участі), “L’udske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich 

implementäcie a ochrany v röznych odvetviach prava” (м. Братислава, 19-20.09.2014 р., 

заочна форма участі), “Правова політика в Україні: питання теорії та практики” (м. 

Київ, 24.10.2014 р., очна форма участі), “Досягнення, проблеми і перспективи розвитку 

кримінально-процесуального законодавства Республіки Таджикистан ” (м. Душанбе, 

03.12.2014 р., заочна форма участі), “Сполучені Штати Америки у сучасному світі: 

політика, економіка, право, суспільство” (м. Львів, 15.05.2015 р., очна форма участі), 

“Суспільство, правопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми сучасної 

науки” (м. Миколаїв, 22.05.2015 р., очна форма участі), “Актуальні проблеми судового 

права”, присвячена пам’яті професора І.Є. Марочкіна (м. Харків, 30.10.2015 р., очна 

форма участі), “Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, 

історичні та прикладні аспекти” (м. Івано-Франківськ, 11-12.03.2016 р., очна форма 

участі), “Проблеми реформування прокуратури” (м. Харків, 15.04.2016 р., заочна 

форма участі), “Актуальні проблеми судового права”, присвячена пам’яті професора 

І.Є. Марочкіна (м. Харків, 20.04.2017 р., заочна форма участі). 

 


	Чимало схожих прикладів знає вітчизняна історія і сьогодення. У 1886 році до Ради присяжних повірених округу Харківської судової палати надійшло декілька скарг від різних клієнтів на адвоката М., який лише частково виконував взяті на себе зобов’язання...
	В сучасній українській практиці [495], на жаль, залишаються непоодинокими спроби адвокатів отримати з клієнтів надмірний гонорар.
	При цьому, обмовимося, що термін “професійна асоціація” використовується багатьма юристами в Україні у більш вузькому значенні, ніж мають його зарубіжні еквіваленти (“professional association”, “bar”, “bar association”). Змістовне поле вказаної закорд...
	Окреслена класифікація допомагає краще усвідомити природу взаємовідносин між адвокатом і органами адвокатського самоврядування, глибше розкрити потенціал останніх, адже добровільні організації об’єднують і представляють лише частину членів професії; є...
	Залежно від складу адвокатури, тобто осіб, яким законодавством дозволено входити до організаційних форм адвокатської діяльності або самоврядування, системи адвокатур можуть бути класифіковані на гомогенні й гетерогенні.
	У найближчій перспективі навряд чи втратить актуальність функціонально-психологічний підхід до розподілу праці між адвокатами згідно тривимірної типології адвокатів на “шукачів (finders), вихователів (minders) і точилок (grinders)” [845, с. 275]. Унів...
	Опонуючи цій думці, голова НААУ Л.П. Ізовітова із посиланням на виступ Вессельса зазначає, що проведені заходи за участю CCBE та БРАК (Німеччина) вказують на те, що в європейських країнах строку перебування на посадах в адвокатському самоврядуванні не...
	Проведене анкетування адвокатів показало, що 62 % респондентів вважає за необхідне обирати органи адвокатського самоврядування на 3-річний термін, 16 % опитаних виступає за збереження існуючого 5-річного строку (Додаток А). Остання позиція обстоюється...
	Нещодавно активізувалася дискусія з приводу того, в кого має знаходитися основний масив повноважень у системі органів адвокатського самоврядування.
	Чимало регіональних лідерів та законотворців наполягають на децентралізації системи органів адвокатського самоврядування з передачею більшості повноважень з центру на місця. У поданому народним депутатом Д.В. Лубінцем законопроекті, наприклад, пропону...
	Очільники НААУ в основному виступають за збереження статус-кво.
	В процесі аналізу зарубіжних систем адвокатури в § 6.2 цієї праці було висвітлено переваги й недоліки кожного з підходів, тож зазначимо, що для нашої держави кращою є рівноважна модель, що тяжіє до балансу, паритету можливостей, дозволяючи ініціативно...
	На відміну від окремих сусідів, у національному характері українців слабко розвинуто раболіпство перед начальником, царем чи президентом. Водночас існує схильність до демократичного вирішення власних справ. За формою правління Україна є парламентсько-...
	Серед напрямів оптимізації повноважень органів адвокатського самоврядування слід виділити необхідність конкретизації законодавчої бази примирної (медіаторної) діяльності цих органів щодо врегулювання спорів між адвокатами, а також адвокатами й клієнта...
	Якщо останній напрям відображає поширену світову практику, корисність якої є очевидною для всіх суб’єктів взаємодії, то перший з окреслених векторів зумовлений існуючою потребою [475] швидкого, недорогого й полюбовного вирішення делікатних питань, що ...
	Одним із шляхів підвищення ефективності використання наявних інформаційних ресурсів органів адвокатського самоврядування є полегшення комунікації між клієнтами та адвокатами шляхом налагодження і адміністрування зручних та прозорих систем пошуку адвок...
	В процесі виконання своїх обов’язків члени органів адвокатського самоврядування можуть припускатися помилок, зловживань чи іншим чином неналежно здійснювати поставлені перед ними завдання. Серед новел Закону, що розраховані на такі випадки, слід відзн...
	Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності адвокатури”

	2. Цілі і завдання проекту Закону.
	5. Фінансово-економічне обґрунтування
	6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

