
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

ГОНЧАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 

УДК 347.965 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНОГО АДВОКАТА В УКРАЇНІ 

 

 

12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_______________ В.С. Гончаренко 

 

Науковий керівник:  

Коротун Олена Миколаївна, 

кандидат юридичних наук 

 

Київ – 2019  



1 

 

АНОТАЦІЯ 

Гончаренко В.С. Правовий статус іноземного адвоката в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». – Академія 

адвокатури України, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

Підготовка дисертації здійснювалася в Академії адвокатури України. Захист 

дисертації відбудеться в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. 

Дисертаційне дослідження присвячене розробці теоретичних і практичних 

положень, пов’язаних із реалізацією правового статусу іноземного адвоката в 

Україні. 

На початку роботи досліджено та проаналізовано основні етапи розвитку 

інституту доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні. 

Вивчаючи ґенезу цього питання, автор викладає власне уявлення про періодизацію 

відповідного процесу, виділяючи етапи: античний, візантійський, давньоруський, 

монгольський, литовський, російсько-імперський, радянський, дореформений і 

сучасний. Кожен із етапів піддається детальному аналізу, на підставі якого стає 

очевидним, що інститут представництва (у подальшому – адвокатура) протягом 

свого історичного розвитку змінювався у напрямку підвищення вимог до 

представників даної професії, які прямо пропорційно залежали від правового 

зв’язку адвоката з державою відправлення судочинства. Як показано автором, деякі 

етапи були дееволюційними (монгольський) або мали суттєво обмежуючий 

характер організації доступу іноземних адвокатів (литовський, російсько-
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імперський, радянський), але зрештою під впливом євроінтеграційних тенденцій 

процес набув прогресивного характеру та перейшов на етап сучасний. 

Вивчено досвід допуску іноземних адвокатів до здійснення професійної 

діяльності на території окремих країн англосаксонської та романо-германської 

груп, ЄС, а також країн, які були членами СРСР. На підставі такого аналізу 

зроблено висновок, що на сьогоднішньому етапі розвитку суспільних відносин 

організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності у приймаючій 

країні на рівні держав-членів ЄС реалізована найбільш відкрито та доступно 

порівняно з іншими суб’єктами міжнародного публічного права. Жодне інше 

міжнародне об’єднання такого роду не забезпечує подібного рівня космополітизації 

на ринку юридичних послуг для іноземних представників цієї професії. Водночас, з 

числа проаналізованих систем права країн-членів колишнього СРСР найбільший 

доступ іноземним адвокатам до національного ринку юридичних послуг надає 

Україна, а найменший – Білорусь. 

Визначено, що положення Генеральної угоди про торгівлю послугами 

утворюють міжнародно-правові підстави для осіб, які набули статус адвоката в 

одній країні-члені СОТ, надавати правові (юридичні) послуги в іншій країні-члені 

СОТ шляхом особистої фізичної присутності на її території і здійснення 

професійної адвокатської діяльності з дотриманням норм міжнародного права і 

національного законодавства країни перебування. При цьому такі особи вправі 

розраховувати на застосування до них та їх послуг національного режиму, 

ідентичного до того, що поширюється на адвокатів та їх діяльність в середині 

країни. Зважаючи на членство України в СОТ, в даному випадку мова йде про 

міжнародно-правові передумови здійснення професійної діяльності іноземними 

адвокатами на її території.  

Сформульовано основні положення інституту легалізації професійної 

діяльності іноземного адвоката в Україні, який охоплює всю послідовність 

юридично значимих дій і процедур, пов’язаних із набуттям таким адвокатом права 
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здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої (правової) 

допомоги у відповідному правовому статусі згідно з вимогами національного 

законодавства. 

Розглядається обсяг гарантованих державою правових можливостей іноземних 

адвокатів із надання правничої допомоги довірителям на території України, а також 

міра їх необхідної поведінки при цьому. Констатується дискримінаційний характер 

обмеження сфери реалізації повноважень іноземних адвокатів в Україні виключно 

наданням інформації, консультацій і роз’яснень із питань законодавства держави, в 

якій він отримав право на здійснення адвокатської діяльності, та представництвом 

інтересів клієнтів в міжнародних та/або іноземних судових інстанціях, складанням 

пов’язаних із цим процесуальних документів. 

На основі аналізу положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також Правил адвокатської етики визначаються принципи виконання 

іноземним адвокатом обов’язку щодо дотримання етичних норм при здійсненні 

адвокатської діяльності в Україні: а) принцип поширення дії українських Правил 

адвокатської етики на іноземного адвоката; б) принцип збереження чинності на 

території України тих етичних та деонтологічних норм, якими керується іноземний 

адвокат під час здійснення професійної діяльності в своїй країні походження; 

в) принцип співвідношення та кореляції українських Правил адвокатської етики з 

іншими джерелами деонтологічних норм, які регламентують професійну діяльність 

іноземного адвоката. 

Гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні визначаються 

як внутрішньо узгоджена система правових засобів і умов, покликаних 

забезпечувати повноцінну та безперешкодну реалізацію вказаними адвокатами 

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

території України в обсязі та порядку, визначених міжнародними договорами 

України з питань транскордонного надання правових послуг та її національним 

законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. Обґрунтовується ідея 
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щодо законодавчого закріплення на національному рівні посилених гарантій 

професійної діяльності іноземних адвокатів, зумовлених додатковою вразливістю 

останніх до зовнішнього тиску та неналежного втручання через особливості їх 

правового статусу в Україні. 

Визначаються вихідні положення для формування прийнятної моделі 

дисциплінарної відповідальності іноземних адвокатів в Україні, яка включає в себе: 

умови і межі поширення юрисдикції кваліфікаційно-дисциплінарних органів 

адвокатури України на іноземного адвоката, підстави дисциплінарної 

відповідальності іноземного адвоката в Україні, процедурні особливості 

дисциплінарного провадження стосовно іноземного адвоката в Україні, 

дисциплінарні стягнення, що можуть бути застосовані до іноземного адвоката в 

Україні.  

Сформульовано перелік обставин, які можуть виступати у якості законодавчих 

підстав припинення професійної діяльності іноземного адвоката в Україні, коло 

суб’єктів, уповноважених ухвалювати відповідне рішення, порядок вступу такого 

рішення у силу та його виконання. 

На основі аналізу доктринальних та нормативних особливостей здійснення 

захисної та представницької діяльності іноземними адвокатами в Україні 

розглянуто перспективи реалізації їх правового статусу в адміністративному, 

адміністративно-деліктному, цивільному, кримінальному судочинстві та 

конституційному провадженні. 

Досліджено особливості консультаційної діяльності та інших видів допомоги, 

що надається іноземними адвокатами в Україні, внаслідок чого зроблено висновок, 

що під діяльністю іноземного адвоката в Україні щодо надання правової інформації 

необхідно розуміти сукупність дій відповідної особи щодо повідомлення 

споживача його (адвоката) послуг відносно: а) особливостей національного права 

(системи, джерел, реалізації, юридичних фактів тощо); б) питань квазіправового 

характеру, джерелами яких не виступає юридична норма; в) особливостей права 
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іншої країни; г) змісту приватно-правових договорів; д) специфіки звичаїв ділового 

обігу. Під роз’ясненням з правових питань пропонується розуміти інтелектуально-

вольову діяльність щодо детального аналізу проблеми юридичного (або принаймні 

близько-юридичного) характеру з метою подальшого її вирішення шляхом 

визначення підходів найбільш правильного розуміння суті суспільного відношення, 

змісту норм права, які його регулюють, та їх реалізації. Також проаналізовано такі 

види правничої (правової) допомоги, як консультація з правових питань; складання 

документів правового характеру; правовий супровід діяльності клієнта. 

Досліджено чинники, що можуть зробити доступ іноземного адвоката до 

професійної діяльності в Україні обмеженим або неможливим. З метою 

нівелювання протекційної політики РАУ, яка робить участь іноземного адвоката у 

професійній діяльності в Україні доволі витратною як з темпоральної, так і з 

фінансової точки зору, пропонується регламентувати процедуру доступу іноземних 

адвокатів до професійної діяльності в Україні виключно на законодавчому рівні, 

залишивши за РАУ лише право дисциплінарного контролю за такою діяльністю. 

Ключові слова: правовий статус, іноземний адвокат, адвокат іноземної 

держави, транскордонна адвокатська діяльність, легалізація іноземного адвоката, 

повноваження іноземного адвоката, гарантії професійної діяльності іноземного 

адвоката, дисциплінарна відповідальність іноземного адвоката. 
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SUMMARY 

Goncharenko Volodymyr. The legal status of a foreign lawyer in Ukraine. – 

Qualifying research paper in the form of manuscript. 

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

Public Prosecution and Advocacy. – Academy of Advocacy of Ukraine, the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019, Taras Shevchenko National University 

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

Preparation of the dissertation was carried out at the Academy of Advocacy of 

Ukraine. The thesis defense will be held at Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. 

At the beginning of the thesis, the main stages of the development of the institution 

of access of foreign lawyers to professional activities in Ukraine were analyzed. Studying 

the genesis of this issue, the author presents his own idea of the periodization of the 

process, distinguishing the stages: Antique, Byzantine, Ancient Rusian, Mongolian, 

Lithuanian, Russian-imperial, Soviet, pre-reform, and modern. Each stage is subjected to 

a detailed analysis, on the basis of which it becomes apparent that the institution of 

representation (later – the advocacy) during its historical development has changed in the 

direction of raising the requirements for representatives of the profession, which were 

directly proportional to the legal relationship between the lawyer and the state of dispatch 

of justice. As the author has shown, some of the stages were de-evolutionary (Mongolian) 

or had a significant limitation of the organization of the access of foreign lawyers 

(Lithuanian, Russian-imperial, Soviet), but finally, under the influence of European 

integration tendencies, the process became progressive and moved on to a modern stage. 

The experience of admission of foreign lawyers to professional activities in the 

states of the Anglo-Saxon and Romano-Germanic groups, the EU, as well as countries 

that were members of the USSR was studied. Based on this analysis, it was concluded 
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that at the present stage of development of social relations, the organization of access of 

foreign lawyers to professional activities in the host country at the level of the EU 

member states is realized most openly and accessible in comparison with other subjects 

of public international law. No other international association of this kind provides such a 

level of ‘cosmopolitanization’ in the market of legal services for foreign representatives 

of this profession. At the same time, among the analyzed legal systems of the former 

USSR countries, the widest access of foreign lawyers to the national legal services 

market is provided by Ukraine, and the smallest is in Belarus. 

It has been determined that the provisions of the General Agreement on Trade in 

Services constitute the international legal basis for persons who have acquired the status 

of a lawyer in one WTO member state to provide legal services in another WTO member 

country by means of personal presence in its territory and the exercise of professional law 

enforcement activities in compliance with the norms of international law and national 

legislation of the host country. At the same time, such persons have the right to rely on 

the application of them and their services to the national regime, which is identical to that 

applicable to lawyers and their activities in the given country. Taking into account 

Ukraine’s membership in the WTO, in this case we are talking about the international 

legal preconditions for the professional activities of foreign lawyers in its territory. 

The main provisions of the legalization of the professional activity of a foreign 

lawyer in Ukraine have been formulated, covering the whole sequence of legally 

significant actions and procedures related to the acquisition of such a lawyer’s right to 

exercise defense, representation and other types of legal assistance in the appropriate 

legal status according to national legislation requirements. 

The scope of state-guaranteed legal possibilities of foreign lawyers for providing 

legal assistance to the tenants on the territory of Ukraine is considered, as well as the 

necessary mode of their behavior in this case. The discriminatory nature of the 

restrictions on the exercise of the competencies of foreign lawyer in Ukraine is 

established so long as his powers are limited to the provision of information, consultation 
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and clarification on the law of the state in which he received the right to practice law and 

represent clients in international and / or foreign judicial instances, drawing up related 

procedural documents. 

On the basis of the analysis of the provisions of the Law of Ukraine “On the Bar and 

Advocacy”, as well as the Rules of professional conduct, the principles of the 

performance by a foreign lawyer of a duty to observe ethical norms in the conduct of 

legal practice in Ukraine are determined: a) the principle of extending the effect of the 

Ukrainian Rules of professional conduct to a foreign lawyer; b) the principle of 

maintaining the validity of the ethical and deontological norms on the territory of 

Ukraine, which are governed by a foreign lawyers while carrying out professional 

activities in their country of origin; c) the principle of correlation of the Ukrainian Rules 

of professional conduct with other sources of deontological norms regulating the 

professional activity of a foreign lawyer. 

The safeguards of the professional activity of foreign lawyers in Ukraine are defined 

as an internally agreed system of legal means and conditions designed to ensure the full 

and unimpeded realization of their professional rights and duties by said lawyers in the 

conduct of legal practice in the territory of Ukraine in the scope and in accordance with 

the procedure established by the international agreements of Ukraine related to cross-

border provision of legal services and its national law on advocacy and law enforcement. 

The idea of legislative consolidation at the national level of enhanced guarantees for the 

professional activity of foreign lawyers, justified by the additional vulnerability of the 

latter to external pressure and inappropriate interference due to the peculiarities of their 

legal status in Ukraine, is substantiated. 

The starting points for the formation of an acceptable model of disciplinary liability 

of foreign lawyers in Ukraine are defined, and which include: the conditions and limits of 

the distribution of the jurisdiction of the qualification-disciplinary organs of the Bar of 

Ukraine to a foreign lawyer, the grounds for the disciplinary liability of a foreign lawyer 

in Ukraine, procedural peculiarities of disciplinary proceedings concerning a foreign 
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lawyer in Ukraine, disciplinary penalties that can be applied to a foreign lawyer in 

Ukraine. 

A list of circumstances that may serve as legal grounds for terminating the 

professional activity of a foreign lawyer in Ukraine, a circle of subjects authorized to 

make a decision, the procedure for the entry into force of this decision and its 

implementation, are formulated. 

Considering the doctrinal and normative peculiarities of the implementation of 

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

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

constitutional proceedings have been reviewed. 

The peculiarities of advisory activity and other types of assistance provided by 

foreign lawyers in Ukraine were investigated, and it was concluded that the ‘activity of a 

foreign lawyer in Ukraine regarding the provision of legal information’ should be 

understood as a totality of actions of the relevant person on notifying his client about: 

a) features of national law (system, sources, implementation, legal facts, etc.); b) quasi-

legal issues, the sources of which are not legal norms; c) the peculiarities of the law of 

another country; d) the content of private-law contracts; e) the specifics of business 

practices. As an ‘explanation on legal issues’ it is proposed to understand the intellectual-

voluntary activity for a detailed analysis of the problem of legal (or at least near-legal) 

character in order to further its solution by defining the approaches to the most correct 

understanding of the essence of the social relation, the content of the rules of law that 

govern it, and their implementation. It was also analyzed other types of legal assistance, 

such as legal advice; drafting of legal documents; legal support of the client’s activity. 

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

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

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

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

procedure for access of foreign lawyers to legal practice in Ukraine exclusively at the 
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legislative level, and leaving for the Bar Council just the only exposure means – the 

instruments of discipline control over such activities. 

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

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

lawyer’s professional activity, foreign lawyer disciplinary liability. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Із прийняттям у 2012 році Закону України 

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

«іноземного адвоката», який передбачає можливість здійснення адвокатської 

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

країні, користуючись при цьому правами, обов’язками та гарантіями професійної 

діяльності, передбаченими для адвокатів України.  

Лібералізація доступу іноземних адвокатів до національної сфери надання 

правничої (правової) допомоги викликала неоднозначну реакцію адвокатського 

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

Основним лейтмотивом вказаної дискусії стала проблема захисту інтересів 

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

свідчать результати проведеного нами анкетування, значна частина українських 

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

Україні іноземними адвокатами. Водночас, за даними Єдиного реєстру адвокатів 

України кількість іноземних адвокатів в Україні станом на березень 2019 року 

складала лише 19 осіб, що свідчить про непопулярність вітчизняного ринку 

адвокатських послуг. 

Очевидно, що оцінка обґрунтованості, необхідності, доцільності 

запровадження вказаного інституту повинна враховувати не лише інтереси 

національної адвокатури, а й сучасні тенденції суспільного розвитку та похідних 

від них, особливостей транскордонної професійної діяльності юристів в умовах 

глобалізації. Принципово новий підхід у питаннях допуску іноземних адвокатів до 

сфери надання правничої (правової) допомоги в нашій державі відображає 

прагнення України бути учасником європейських та загальносвітових 

інтеграційних процесів та повноцінного включення в систему вільного 

транскордонного руху товарів і послуг, зокрема, й у сфері юриспруденції. 
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Слідування загальносвітовим тенденціям розвитку адвокатури водночас 

потребує виваженого підходу щодо забезпечення балансу з правовим статусом 

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

визначення правового статусу іноземного адвоката в Україні, набуває особливої 

актуальності. Його вирішення потребує належної теоретичної розробки та науково 

обґрунтованих положень, що стануть базисом для вдосконалення порядку 

легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні, реалізації їх 

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

адвокатської діяльності в умовах правової системи України. 

Аналіз існуючого у сфері адвокатури наукового доробку свідчить про 

епізодичність вивчення окресленої проблематики. Серед вітчизняних науковців 

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

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

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

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

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

Проте комплексних досліджень правового статусу іноземного адвоката в 

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

актуальність теми дисертації. 

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

спрямоване на реалізацію положень Указу Президента України від 20 травня 

2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

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

науково-дослідної роботи Академії адвокатури України «Конституційна функція 

адвокатури у захисті прав і законних інтересів в контексті світових стандартів» на 

2013-2016 рр. (державний реєстраційний номер 0113U001431), «Захист 

конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» на 2013-2018 рр. 

(державний реєстраційний номер 0113U001491), у межах планів науково-дослідної 
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роботи кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики 

Академії адвокатури України «Історія і організація адвокатури» на 2013-2016 рр. 

(державний реєстраційний номер 0113U001424), «Конституційні гарантії надання 

адвокатом професійної правничої допомоги в Україні» на 2017-2022 рр. 

(державний реєстраційний номер 0117U000980), а також у межах планів науково-

дослідної роботи кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії 

адвокатури України «Процесуальні та криміналістичні засоби забезпечення 

змагального і диспозитивного кримінального судочинства» на 2017-2020 рр. 

(державний реєстраційний номер 0117U000783) та кафедри кримінального та 

адміністративного права Академії адвокатури України «Кримінально та 

адміністративно правова охорона особи, суспільства та держави від протиправних 

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

реєстраційний номер 0117U000979). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради 

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

теми дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Академії адвокатури України 

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

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних засад реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні, 

виявлення теоретичних і практичних проблем, а також формулювання науково 

обґрунтованих пропозицій щодо його вдосконалення. 

Реалізація поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

- визначити основні етапи розвитку інституту доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в Україні; 

- на основі аналізу відповідного зарубіжного досвіду здійснити 

систематизацію основних підходів до практики забезпечення доступу іноземних 

адвокатів до професійної діяльності в іншій країні; 
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- визначити міжнародно-правові передумови здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні і світі; 

- охарактеризувати процедуру легалізації професійної діяльності іноземного 

адвоката в Україні; 

- з’ясувати особливості законодавчого закріплення прав та обов’язків 

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

правової системи; 

- сформулювати вихідні позиції для формування прийнятної моделі 

дисциплінарної відповідальності іноземних адвокатів в Україні; 

- визначити особливості та підстави припинення професійної діяльності 

іноземних адвокатів в Україні; 

- охарактеризувати специфіку здійснення іноземним адвокатом захисту, 

представництва, консультаційної діяльності та інших видів правничої (правової) 

допомоги в Україні; 

- з’ясувати потенційні обмеження у сфері здійснення професійної діяльності 

іноземними адвокатами в Україні; 

- сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність та практики його 

застосування в частині реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні.  

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

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

Україні. 

Предметом дослідження є правовий статус іноземного адвоката в Україні. 

Методи дослідження. Методологія дисертаційного дослідження базується на 

використанні таких загальнонаукових методів пізнання, як індукція, дедукція, 

аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння, аналогія, класифікація, 

моделювання. Зважаючи на специфіку предмета дослідження, серед застосованих 

спеціально-наукових методів особливе місце займає порівняльно-правовий метод, 
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реалізований при співставленні нормативних положень, що регламентують 

правовий статус іноземних адвокатів в Україні, з відповідними міжнародно-

правовими положеннями, а також законодавчими положеннями інших держав 

(підр.1.2, 1.3.). Крім того, характеристика окремих елементів правового статусу 

іноземних адвокатів та аналіз особливостей здійснення ними професійної 

діяльності в Україні здійснено саме у порівняльному контексті з аналогічними 

позиціями щодо вітчизняних адвокатів. До ключових методів, застосованих у 

цьому дослідженні, відноситься також формально-юридичний метод, покладений в 

основу вирішення дослідницьких завдань щодо визначення таких понять, як 

«іноземний адвокат», «легалізація професійної діяльності іноземного адвоката», 

«гарантії професійної діяльності іноземного адвоката» (підр. 1.4, 2.1). Вказаний 

метод застосований під час аналізу змісту норм міжнародного права та 

законодавства України, які регулюють правовий статус іноземного адвоката (підр. 

1.2, 1.3). Застосування системно-структурного методу дозволило представити 

правовий статус іноземного адвоката в Україні як впорядкованої сукупності 

взаємопов’язаних елементів: прав, обов’язків, гарантій професійної діяльності, 

особливостей юридичної відповідальності та припинення діяльності в Україні 

(розд. 2). Історико-правовий метод дав можливість простежити динаміку змін у 

правовому статусі іноземних адвокатів в Україні в різні історичні періоди (підр. 

1.1.). Для науково-практичного обґрунтування окремих висновків та пропозицій 

відповідними емпіричними даними були застосовані статистичний та 

соціологічний методи наукового дослідження (розд. 2, 3). 

Теоретичне підґрунтя дисертації склали праці вітчизняних і зарубіжних 

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

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

господарського та адміністративного судочинства, а також цивільного права. 

Нормативну базу дослідження склали міжнародно-правові документи, закони 

та підзаконні нормативно-правові акти України та зарубіжних держав, акти 
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нормотворчості органів адвокатського самоврядування національного та 

міжнародного рівня. 

Емпіричною основою роботи стали офіційні статистичні дані та результати 

опитування за спеціально розробленою анкетою 216 адвокатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим комплексним монографічним дослідженням, у якому вирішується нова 

наукова проблема реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні. До 

основних і таких, що конкретизують наукову новизну отриманих результатів, 

відносяться такі положення та висновки: 

вперше: 

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

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

відповідно до змісту національних норм або міжнародних домовленостей набула 

права здійснювати адвокатську діяльність в Україні; 

– систематизовано основні підходи до практики забезпечення доступу 

іноземних адвокатів до професійної діяльності в іншій країні за наступними 

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

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

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

свободи доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності; д) характер 

самостійності здійснення професійної діяльності; є) коло країн, представники 

юридичної професії у яких допускаються до національної юридичної практики; 

– сформульовано основні положення інституту легалізації професійної 

діяльності іноземного адвоката в Україні, який охоплює всю послідовність 

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

здійснення адвокатської діяльності у відповідному правовому статусі згідно з 

вимогами національного законодавства; 

– обґрунтовано дискримінаційний характер правового статусу іноземного 
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адвоката, що полягає в обмеженні сфери реалізації його повноважень в Україні 

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

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

представництвом інтересів клієнтів в міжнародних та/або іноземних судових 

інстанціях, складанням пов’язаних із цим процесуальних документів; 

– здійснено розмежування доступу іноземного адвоката до професійної 

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

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

б) спрощений; в) умовно спрощений; г) ускладнений; 

удосконалено: 

– наукові підходи до розуміння особливостей реалізації обов’язку іноземного 

адвоката щодо дотримання етичних норм при здійсненні адвокатської діяльності в 

Україні; 

– класифікацію гарантій професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні; 

– теоретико-правову модель дисциплінарної відповідальності іноземних 

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

кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури України на іноземного 

адвоката, підстави дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката в Україні, 

процедурні особливості дисциплінарного провадження стосовно іноземного 

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

іноземного адвоката в Україні; 

набули подальшого розвитку: 

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

звернення до міжнародних судів, але також можливість використовувати 

професійну правничу допомогу іноземних адвокатів на території України; 

– позиція щодо законодавчого закріплення на національному рівні посилених 

гарантій професійної діяльності іноземних адвокатів, що зумовлено додатковою 

вразливістю останніх до зовнішнього тиску та неналежного втручання через 
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особливості їх правового статусу в Україні; 

– положення, які передбачають обставини, що можуть виступати як 

законодавчі підстави припинення професійної діяльності іноземного адвоката в 

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

вступу такого рішення у силу та його виконання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення, висновки та пропозиції є відповідним 

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

– науково-дослідній сфері – для подальших доктринальних розробок 

проблематики організації та функціонування адвокатури (акти впровадження 

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

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

– нормотворчій сфері – для вдосконалення чинного законодавства та в 

законопроектній роботі з питань регламентації адвокатської діяльності та 

здійснення судочинства, а також актів органів адвокатського самоврядування (акт 

впровадження Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 

правосуддя від 15 травня 2019 р.); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення та підвищення 

ефективності професійної діяльності іноземних адвоката, функціонування органів 

адвокатського самоврядування в Україні (акт впровадження кваліфікаційно-

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

– навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників, підручників, 

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

«Судове право», «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Господарський 

процес», «Адміністративний процес» тощо (акти впровадження Академії 

адвокатури України від 28 березня 2019 р., акт впровадження Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» від 25 березня 

2019 р., Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02 
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квітня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота підготовлена на 

кафедрі кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, 

представлена й обговорена на спільному засіданні кафедри кримінального процесу 

та криміналістики та кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної 

практики Академії адвокатури України, схвалена та рекомендована до захисту. 

Основні результати дослідження оприлюднено автором на науково-

практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема: «Актуальні 

питання законодавчого й організаційного забезпечення здійснення правової 

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

процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні» (м. Київ, 

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

квітня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації висвітлено у 

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

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

доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями та логікою дослідження і 

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

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

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

187 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНОЗЕМНИМИ АДВОКАТАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

1.1. Доступ іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні: 

історія та сучасний стан 

 

05 липня 2012 року було прийнято Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», якість, прогресивність і ефективність якого досі 

залишається предметом чисельних спорів як у науково-експертному середовищі, 

так і серед практикуючих юристів. Однак безперечним є те, що окремі новації, які 

завдяки ньому дістали законодавчу регламентацію, здійснили, без перебільшення, 

революційний вплив на сучасну національну організацію діяльності адвокатури. 

Такою, зокрема, є передбачена п.4 ст. 4 цього нормативного акту можливість 

адвоката іноземної держави здійснювати адвокатську діяльність на території 

України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Більш 

детально особливості статусу адвоката іноземної держави регламентовані у розділі 

VIII Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під назвою 

«Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. 

Особливості статусу адвоката іноземної держави». 

Нормативне закріплення вказаного положення є абсолютно виправданим як з 

цивілізаційної позиції, так і з позиції практичної реалізації права особи захищати 

себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на 

власний розсуд, яке закріплене у п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод [64]. 

Однак історичний шлях, що передував фіксації на законодавчому рівні 

можливості здійснення адвокатської діяльності в Україні іноземними громадянами, 
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був тривалий і тернистий. Щоб зрозуміти виправданість, прогресивність такого 

кроку, необхідно прослідкувати ґенезу інституту доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в Україні. 

Як відомо, первісне суспільство існувало у доісторичний період розвитку 

людства, який характеризувався відсутністю писемних джерел, що придатні для 

наукового аналізу. Саме тому, не маючи достатньої кількості матеріалів для 

дослідження, необхідно припустити, що, вірогідно, поява адвокатури (у її 

зародковому вигляді) була обумовлена появою суду, як стороннього органу, який 

розглядав суперечки між принаймні двома особами. Тобто ми можемо сказати, що 

у той період часу, коли спір між двома особами був вирішений не поєдинком між 

ними, а третьою особою, виник суд і, відповідно, й інститут представництва, який у 

подальшому трансформувався в адвокатуру. Справа у тому, що з певних причин 

(вік, стан психіки чи здоров’я, відсутність у місці здійснення правосуддя) окремі 

особи не могли належним чином представляти свої інтереси. За них це робили їх 

родичі, батьки або просто поважні члени суспільства (племені, роду). 

Виходячи із припущення про яскраво виражений замкнутий характер 

побудови відносин у первісному суспільстві [18, c. 75], можна також припустити, 

що доступ до можливості представляти інтереси або захищати їх для інородців був 

значно ускладнений як з точки зору довіри, так і широко розповсюдженої 

ксенофобії. 

Отже, можемо зазначити, що хоча Україна як держава у той період часу, 

очевидно, навіть не почала свого протоформування, проте визначаючи історичні 

аспекти доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності, ми не можемо його 

(період) повністю проігнорувати. Характеризувався цей етап формування інституту 

адвокатури переважно спорідненим характером діяльності представників у спорах, 

що виникали у роді, племені, і практично виключав для інородців можливість 

доступу до такого роду діяльності. 

Опосередковано вказаний вище тезис підтверджується наступним. Так, термін 
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«адвокат» має латинське коріння (лат. advocatus, від лат. аdvocare – закликати, 

запрошувати) [209, c. 42]. Проте у Стародавньому Римі, на його перших етапах 

розвитку, терміном «адвокат» позначалися родичі та друзі, яких запрошували 

супроводжувати суб’єкта суперечки у суд і тільки у часи імперії він став 

застосовуватися до судових захисників [14, c. 35]. Крім того, якщо проаналізувати 

закони Солона, які були видані на початку шостого сторіччя до нашої ери [78, c. 

53], то можна визначити, що хоча вони і встановлювали принцип особистого 

захисту на суді, але у подальшому, за свідченням істориків, у процесі Мільтіада був 

вже допущений родинний захист на суді. Останній був обвинувачений у державній 

зраді, але через тяжкі поранення, які він отримав на війні, захист вів його брат [14, 

c. 36]. 

Існує думка про те, що перші витоки формування інституту професійних 

судових представників (протоадвокатура) на території сучасної України датуються 

останньою половиною шостого, початком п’ятого сторіччя до нашої ери, коли 

давні греки почали засновувати міста на узбережжі Чорного моря, такі як Ольвія, 

Феодосія, Пантікапей. Перші адвокати називали себе логографами, що у перекладі 

з грец. означає lógos – слово, grápho – пишу. Батьківщиною логографів була Іонія і 

острови – місце розквіту ранньої поезії та науки. По духу оповіді логографи 

примикають до Гомера і Епік, на що вказує і характер їхньої мови. У подальшому 

навички логографії використовувалися для складення промов у суді [14, c. 36]. 

Історичних писемних пам’яток, які вказують на особливості доступу до цієї 

професії для іноземців не збереглося, проте ми можемо зробити висновок про це на 

підставі непрямих фактів. Так, відомий давньогрецький мислитель Аристотель 

висловив думку про те, що він завдячує долі за три речі: за те, що він народився 

людиною, а не звіром; за те, що чоловіком, а не жінкою; за те, що елліном, а не 

варваром. Неуцтво – тяжкий тягар [73, c. 132]. 

Зважаючи на відношення до усіх нееллінів, що було висловлене однією із 

найбільш передових у плані мислення людиною своєї епохи, яка жила ненабагато 
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пізніше моменту появи перших логографів, ми можемо зробити припущення про 

те, що іноземці, зважаючи на відсутність у них спеціальних пізнань, були для 

давніх греків людьми другого сорту, а відтак, на нашу думку, і не мали доступу до 

виконання функцій професійних судових представників. 

Зважаючи на обраний предмет дослідження, а також завдання, які ставляться 

перед нами у рамках даної його частини, аналіз особливостей доступу іноземних 

адвокатів до професійної діяльності не в Україні (чи принаймні не у межах її 

сучасного географічного розміщення) удавалося б марним з точки зору наукової 

достатності, адже передбачає часткове розкриття такого роду проблем у 

наступному підрозділі. Проте, приймаючи до уваги важливість впливу 

континентального права на систему права України, ми не можемо не звернути 

увагу на частково рецепійовану нею (романо-германською правовою сім’єю) 

систему судочинства Стародавнього Риму. 

Аналізуючи особливості становлення адвокатури як інституту професійної 

діяльності у Стародавньому Римі не можна не звернути увагу на шлях, який вона 

пройшла на усіх етапах розвитку, становлення та занепаду останнього. Як вже 

зазначалося вище, за свідченням істориків представництво у цій країні відповідало 

частково висловленій нами вище формулі: «особисте – родинне – стороннє» [177, c. 

586]. Інакше кажучи, чим складнішим ставала організація суспільства, тим більше 

виникала необхідність у використанні послуг не профанів-родичів, але 

професіоналів, які завдяки постійному зайняттю такого роду справами знали усі 

тонкощі та «підводні каміння» правосуддя у Давньому Римі. 

Що стосується доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності у 

досліджуваній нами країні, то стосовно даного напрямку ми можемо зазначити 

наступне. Історики зазначають, що у період остаточного становлення адвокатури як 

особливої форми професійної діяльності у Стародавньому Римі (період імперії) для 

того, щоб надавати юридичні послуги, кандидату потрібно було знаходитися в 

офіційному списку осіб із суворо визначеним рівнем доходу (матрикули) і успішно 
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скласти іспити по праву. Крім того, важливою вимогою виступало те, що кандидат 

повинен був бути повноправним громадянином Риму [8]. 

Як відомо, фізичні особи у цій державі поділялися на наступні категорії: 

громадяни, латиняни, переґрини, раби, вільновідпущеники та, у подальшому, 

колони [103, c. 235]. Проте, як вже було зазначено вище, статус професійного 

адвоката міг набути виключно громадянин Риму, що дозволяє нам зробити 

висновок про те, що доступ іноземців до професійної діяльності у ньому був 

категорично виключений. 

Таким чином, в античний період розвитку людства, що проходило шлях від 

первісного суспільства до формування такого складного соціально-політичного 

утворення як держава, інститут представництва (у подальшому адвокатура) 

змінювався у напрямку підвищення вимог до представників даної професії, які 

прямо пропорційно залежали від правового зв’язку адвоката з державою 

відправлення судочинства. На нашу думку, це було зумовлено не стільки 

міркуваннями ксенофобії, снобізму чи національної безпеки (хоча і вони безумовно 

мали місце), скільки тим, що тільки особа, яка усе своє життя прожила у цій країні, 

знає її мову, менталітет громадян, володіє національними правовими знаннями 

може набагато ефективніше представити інтереси клієнта. Культурний рівень 

іноземців у той період розвитку людства був переважно набагато нижчим, аніж у 

Стародавньому Римі чи Греції. Саме тому, щоб не нашкодити інтересам довірителя 

в умовах постійного ускладнення судочинства як у матеріальному, так і у 

процесуальному сенсі, доступ іноземців до такого роду діяльності виключався. 

Справедливим буде зазначити, що акцент на Стародавньому Римі та Греції ми 

зробили навмисно з ряду причин, оминувши увагою інші державні (Індія, Китай, 

Японія) чи недержавні (кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, алани тощо) утворення 

того часу. По-перше, ми взяли до уваги походження слова «адвокат» і вплив на 

правову систему Україну романо-германської системи права. По-друге, за своїми 

особливостями здійснення представництва у кочових племенах принципово не 
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відрізнялося від правил, які були нами описані вище щодо первісно-суспільної 

організації правосуддя. По-третє, існує думка, що у деспотичних державах 

рабовласницького періоду можливість особи чи її родичів (не кажучи вже про 

сторонніх осіб) казати щось на свою користь у судових органах (якщо такі взагалі 

були) було не правилом, але радше милістю з боку влади [14, c. 35]. 

Переважна більшість історичних джерел, а також спеціалізованих досліджень 

з історії адвокатури наступним (після античного) етапом її (адвокатури) розвитку 

визначають часи Київської Русі починаючи з ІХ століття нашої ери. До цього часу 

науковці для позначення вказаного періоду обережно використовують термін 

«темні часи», адже письмових джерел для аналізу характеру організації суспільства 

або не збереглося, або вони мають псевдонауковий характер (Велесова книга). 

Тому, як наступний етап у історії доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності в Україні, на нашу думку, варто розглядати період існування Візантії, 

що історично не тільки територіально, але й культурно та релігійно здійснила 

істотний вплив на формування вітчизняного судочинства. 

Перенесення столиці Римської імперії після її падіння до Константинополя 

зумовило не лише територіальні, але й організаційні зміни у системі судочинства 

та, як наслідок, у порядку організації адвокатури. Візантія, на відміну від 

Стародавнього Риму, встановила жорсткий державний контроль над діяльністю 

адвокатів. Останні стали фактично державними службовцями, адже і процес 

призначення на посаду, і дисциплінарний контроль залежав від начальників 

провінцій [2]. 

Що стосується самої можливості доступу іноземних правників до 

представництва у Візантійському суді, то вона вважається маловірогідною, 

оскільки вимоги до потенційного адвоката залежали від цілого ряду факторів. Так, 

не допускалися до адвокатури неповнолітні, особи які страждають деякими 

фізичними вадами (глухі, сліпі), жінки, позбавлені громадянської честі, особи які 

зазнали Водночас, від кандидатів в адвокатуру вимагалося наступне: 1) закінчення 
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курсу в одній з юридичних шкіл; 2) іспит. При Юстиніані юридичні школи 

існували тільки в Константинополі, Римі та Беріті. Всі інші були заборонені [2]. 

Кожне з цих міст вважалося частиною східної Римської імперії, але доступ до 

навчання не залежав від громадянства. Проте уявити собі ситуацію, коли 

іноземець, залишаючись громадянином своєї держави, закінчує римський 

навчальний заклад, призначається на посаду штатного або понадштатного адвоката 

посадовою особою держави Візантії, практично неможливо. Саме тому ми можемо 

зробити висновок про те, що доступ іноземцям до представницької діяльності у 

досліджуваній країні у принципі був можливий, але за умови закінчення 

національного навчального закладу, що з урахуванням часу і знання мови знов-

таки уявляється маловірогідним. 

Зменшення як політичного, так і релігійного впливу Константинополя на 

князівства Київської Русі, зумовило одночасний процес підсилення останніх і, як 

наслідок, прийняття ряду автентичних письмових пам’яток правової культури. 

Однією з найбільш важливих із них виступала Руська Правда. Цей нормативний 

акт визначав, що суд з усіх світських справ зосереджувався у руках князя як 

верховного законодавця, правителя і судді, який вершив правосуддя особисто або 

доручав намісникам. Судовий процес носив змагальний і диспозитивний характер, 

судочинство було гласним і усним. У справах про злочини, які безпосередньо 

зачіпали інтереси правлячого класу, використовувалися форми розшукового 

(слідчого) процесу, до якого також зверталися і в церковній юрисдикції. 

Давньоруське право не розмежовувало кримінальний і цивільний процеси, 

хоча деякі процесуальні дії могли застосовуватися тільки у кримінальних справах 

(гоніння сліду, звід). Обидві сторони в процесі називалися позивачами. Поряд із 

органами місцевого княжого суду існував також суд громади. Його компетенція 

обмежувалася кордонами та особами громади [74]. Із Руської Правди відомо, що 

судовий процес починався позовом або «наклепом» з боку позивача, в якому 

вказувалися правопорушення і обвинувачений. Він (процес) мав дві специфічні 
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процесуальні форми досудової підготовки справи – гоніння сліду і звід. Результати, 

отримані під час проведення таких дій ставали підставою для прийняття судового 

рішення. Система доказів складалася з показань свідків, речових доказів, присяги. 

Розрізняли дві категорії свідків – видоки і послухи. Важливим доказом вважався 

результат, отриманий так званим «судом божим», до якого належали судові 

присяги, різні випробування (ордалії), судовий поєдинок [86, c. 154]. 

Стосовно можливості доступу до професійної діяльності представників 

(адвокатів) інших країн у судочинство Київської Русі, то варто виділити декілька 

особливостей, які як відрізняють, так і споріднюють його з судочинством інших 

середньовічних держав. 

По-перше, як відомо, за весь період свого існування досліджуване нами 

соціально-політичне утворення переживало декілька послідовних етапів 

централізації-децентралізації. Проте в аспекті здійснення представницьких функцій 

за Руською Правдою на перше місце виходили родинні та товариські відносини. 

Тобто протоадвокатська діяльність на території України того часу базувалася не на 

засадах професійності, але на засадах особистої прив’язаності сторони спору до 

свого представника. Жодних специфічних вимог, окрім загальновідомих (вік, стан 

психіки тощо), до представників не висувалося. А отже можна зробити висновок, 

що з усіх ранньосередньовічних держав у Київській Русі доступ іноземних 

представників (адвокатів) до непрофесійної діяльності був здійснений найбільш, 

якщо можна використати це слово, демократично. Пояснювалося це перш за все 

тим, що чи не єдиним обмеженням щодо доступу до такого роду діяльності була 

мова. Як відомо, остання для переважної більшості київських князівств, не залежно 

від підпорядкування, була фактично однаковою. Саме тому родичі чи друзі, 

наприклад, обвинуваченого у злочині з новгородського князівства (як окремої 

держави) могли представляти інтереси останнього у чернігівському князівстві. 

По-друге, як ми вже зазначали, однією з форм захисту або обвинувачення, що 

має відношення до предмету нашого дослідження, виступав поєдинок. Вказаний 
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різновид доказування був характерний не лише для складових частин Київської 

Русі. Він також був розповсюджений фактично у всій Європі того часу. Проте, 

аналізуючи історію можливості доступу іноземних представників (фактично 

захисників) до відповідної діяльності на території сучасної України, необхідно 

зробити висновок про те, що учасником поєдинку могла бути будь-яка особа за 

вибором сторони спора. Відомі випадки, коли останні навіть отримували за це 

матеріальну винагороду [7, c. 39]. Таким чином, можливо, на нашу думку, 

сприймати діяльність такого роду осіб як одну з форм професійної адвокатської 

практики, хоча вона й не носила юридичного характеру. 

Вказане припущення зумовлює також висновок про те, що представниками 

(захисниками) у Давній Русі в юридичному аспекті могли виступати будь-які 

особи, які достатньо володіли мовою судочинства та на яких сторона спору вказала 

як на друга чи родича, а з фактичної – навіть особи, які не володіли мовою, але 

достатньо, на думку довірителя, володіли бойовим мистецтвом [42, c. 35-41]. 

Існує думка про те, що фахова адвокатура в Україні сформувалася в період 

підпорядкування українських земель спочатку Великому князівству Литовському, а 

опісля – Речі Посполитій (XIV–XVI ст.). У Литовських статутах вперше зроблена 

спроба вирізнити адвокатську діяльність як певну професію [3]. 

Проте назвати цей період розвитку правової думки наступним після 

давньоруського, на нашу думку, було б передчасним. У київський період 

основними сферами княжого управління були судова, військова та фінансова. 

Князь був верховним суддею і головнокомандуючим армії, а його представники 

збирали податки і судові мита. Після монгольської навали найвище управління 

всіма адміністративними функціями прийняв на себе цар, монгольський хан. Влада 

руських князів різко скоротилася. Тепер князі повинні були підкорятися наказам 

хана, а адміністративні повноваження князів у їх власних державах суворо 

обмежувалися; вони могли відправляти владні функції тільки всередині вузької 

сфери справ, залишених в їх компетенції монголами. 
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Як відомо, судочинство у монгольській імперії здійснювалося за такою 

правовою пам’яткою як «Велика Яса». За думкою дослідників найважливішим 

досягненням цього документу є встановлення її першорядного значення для 

законодавчої системи Монголії. Основоположний характер цього законодавчого 

акту визначається декількома положеннями. Зокрема, він містив публічно-правові 

норми, спрямовані на зміцнення монгольської державності як системи 

централізованих органів державної влади, публічно-правової системи забезпечення 

правопорядку на основі звичаєвого права монгольських народів. Але чи не 

головним положенням, закріпленим у Ясі було встановлення першообов’язковості 

велінь великого хана на всій території, контрольованій монгольською державою 

[61, c. 135]. 

Зважаючи на те, що істотна частина сучасної Україна входила до складу 

монгольської імперії, залежно від ступеня підпорядкування на вказаних територіях 

паралельно застосовувалося як звичаєве монгольське право з його яскраво 

вираженим родоплемінним характером, який був описаний нами вище, так і Руська 

Правда. Але над усім цим панувала воля великого хана, що дозволяє висловити 

наступну формулу: слово правителя вище за закон і є законом. 

У цьому контексті варто навести слова академіка Г.В. Вернадського, який 

зазначив: «Внаслідок подібної політики (максимального невтручання у внутрішні 

справи руських князів), з усіх областей князівської адміністрації судова практика 

виявилася найменш порушеною монгольським правлінням. І все-таки, коли місцеві 

правителі познайомилися з монгольським кримінальним правом і монгольськими 

судами, вони виявилися готовими прийняти деякі моделі монгольської 

юриспруденції. Навіть Владимирский-Буданов, який загалом прагне мінімізувати 

монгольський вплив на Русь, визнає, що і смертна кара (невідома «Руській Правді» 

– російському зводу законів київського періоду), і тілесні покарання (в київський 

період застосовувалися тільки до рабів) увійшли в право Московії під 

монгольським впливом» [222, c. 339]. 
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Необхідно відзначити, що процесуальна обмеженість монгольського права, 

постановка на перше місце не справедливості (яка обмежено, але все ж таки мала 

місце у Руській Правді), а волі правителів (як це було у давніх деспотичних 

державах), запровадження смертної кари і тортур, як засобу одержання інформації, 

у плані організації інституту протоадвокатури і доступу іноземців до цієї діяльності 

безумовно стало кроком назад. Саме по собі нормативне закріплення тортур 

унеможливлювало б або робило б недієвим залучення у справу будь-якого 

представника. Тому цей період розвитку української держави ми вимушені у 

цивілізаційному і юридичному плані охарактеризувати як дееволюційний, що 

пояснюється більш низьким рівнем правової культури загарбників, уявлення яких 

про інститут представництва у судовому процесі, не кажучи вже про доступ до 

нього іноземців, мав родоплемінний, а не державний характер. 

Подальший історичний аналіз предмету нашого дослідження ускладнюється 

тим, що наступний етап розвитку адвокатури України обумовлюється складною і 

динамічною зміною її територіальної належності окремим державам. 

Значна частина сучасної України протягом тривалого часу знаходилася у 

складі Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та Російської імперії. 

Спробуємо послідовно проаналізувати особливості доступу до професії адвоката у 

цих країнах. 

Так, варто погодитися з наведеною вище думкою про те, що формування 

професійної адвокатури на території сучасної України відбулося у польсько-

литовську добу (XIV–XVI ст.). Переважна більшість істориків зауважує, що 

нормативний розвиток професійної адвокатури починається з Литовських статутів 

у XVI сторіччі. Проте не можна не звернути увагу на законодавство, яке 

використовувалося в окремих частинах Великого князівства Литовського до цього 

часу. 

Зокрема, перші письмові підвалини діяльності адвокатури можна знайти у 

джерелах Магдебурзького права. Як вірно зазначають окремі дослідники, вже у 
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першій половині ХІІІ сторіччя в артикулі 63 «Зерцала саксонів» адвокатською 

діяльністю заборонялося займатися людям розумово відсталим, неповнолітнім (до 

21 року), священикам, єретикам, євреям, людям, які відбували покарання [72; 189, 

c. 33]. 

Отже, вже у той період часу у середньовічній Європі (частиною якої виступала 

Україна у той час) закладаються основи формування адвокатури як професійного 

інституту, на який покладаються специфічні функції у правосудді. Як бачимо, 

особливих вимог щодо громадянства (підданства) для кандидатів не було, але 

зрозумілим є також той факт, що для ефективного виконання своїх обов’язків особа 

мала бути писемною, добре володіти мовою національного судочинства та добре 

орієнтуватися у нюансах законодавства країни відправлення правосуддя. 

Окремо слід зазначити, що поява інституту громадянства була зумовлена 

іншою, аніж середньовічна, епохою. Цей інститут, як зазначалося в літературі, 

«порівняно новий, його не знали ні рабовласницькі держави, ні феодальні держави. 

Він виник в епоху перших буржуазних революцій і становлення перших 

буржуазних держав» [91, c. 72]. 

Саме тому, як специфічна вимога, що висувалася до кандидатів у адвокати, 

іноді використовувалася категорія «осілості». Так, протягом ХVІ–ХVІІІ століть 

було закріплено вимогу осілості (посесії) для прокураторів. Відповідно до першого 

Статуту захисником могла бути людина, яка мала нерухомість у Великому 

князівстві Литовському, якщо справа стосувалася майнових суперечок і 

зґвалтування. Але в разі відстоювання честі, прокуратором могла бути навіть 

неосіла в державі людина. І. Левін вважає, що вимога осілості була введена для 

забезпечення права сторони процесу, цитуючи документ 1611 р., в якому 

вказувалося, що адвокат повинен бути осілим аби сторона, яка втратила право, 

могла його відшукати [72]. 

Вказана вище тенденція отримала свій розвиток також і у Волинському 

воєводстві. Так, окрема група науковців зазначає, що вимога осілості адвокатів у 
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межах Великого князівства Литовського, як обов’язкова вимога адвокатської 

практики, поширювалася лише на три воєводства. Однак настанова підсудності 

шляхти судовим установам повітів, де зосереджувалася її нерухомість, 

проблематичність доведення осілості, потреба «знаності» особи адвоката 

шляхетським загалом, що задавалася «товариським» характером стосунків поміж 

ними й клієнтом, обмежувала дію адвокатських повноважень ще меншими 

територіальними одиницями [185, c. 114]. 

Такий стан речей підтверджує висловлене нами вище припущення щодо 

відсутності у середньовічних державах категорії громадянство (підданство) або 

принаймні слабка вираженість останнього. Продовжуючи думку, необхідно також 

зробити висновок про те, що до відміни кріпацтва селяни, будучи фактично 

власністю пана, взагалі не вважалися повноцінними людьми і, відповідно, не могли 

вважатися підданими якоїсь держави. У той же час вільні люди, які не відносилися 

до категорії шляхти (купці, ремісники, священнослужителі тощо), на нашу думку, 

асоціювалися з певною країною радше за ознаками мови, культури чи менталітету, 

ніж за ознакою правового зв’язку особи з державою. 

Найбільше до категорії підданих відносилися шляхтичі або інші категорії 

благородних осіб того часу, оскільки у феодальний період зв’язок між васалом та 

сеньйором був за своєю юридичною природою найбільш схожим із категорією 

громадянства у її сучасному розумінні. Пояснюється це тим, що кожна зі сторін 

цього тандему мала взаємні права та обов’язки, що давало обидвом сторонам певні 

вигоди. Так, незважаючи на необхідність вести бойові дії на боці сеньйора, васал 

одержував натомість не тільки можливість розраховувати на зворотну допомогу, 

але іноді навіть одержував виборче право, як ми могли це спостерігати при виборах 

короля Польщі [22]. 

Подальша нормативна активність на території тогочасної Речі Посполитої 

пов’язується дослідниками загалом з трьома актами. Всі три Литовські Статути 

(1529 р., 1566 р., 1588 р.) встановлювали умови, за яких особа допускалася до 
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виконання обов’язків прокуратора (адвоката у сучасному розумінні цього слова) в 

судах. За першим Литовським Статутом, заборонялося, щоб прокуратором був 

іноземець, а захисником могла бути кожна вільна людина, за винятком духовенства 

та судового персоналу замкових і земських судів [24, c. 54]. 

Отже, в цей період починає формуватися професійна адвокатура з нормативно 

закріпленими вимогами до кандидатів, організацією та юрисдикцією. Проте 

організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності обмежувалася. 

Ці обмеження носили дещо відмінний від сучасності характер, оскільки 

стосувалися виключно іноземців, а не громадян (підданих) іншої країни у зв’язку з 

тим, що громадянства як такого ще не існувало. 

Отже, за виключенням справ із суворо встановленою вимогою осілості до 

адвокатів, продовжується тенденція надання можливості бути адвокатом будь-якій 

особі, у якій не можна запідозрити іноземця. Як правило це особи, які погано 

володіють мовою судочинства. Крім того, жодних документів, які підтверджували 

б громадянство у той період не існувало, і, як вже неодноразово зазначалося вище, 

доступ до професійної адвокатської діяльності залежав тільки від рівня володіння 

мовою, якою здійснювалося правосуддя, що, у свою чергу, було цілком 

виправданим з урахуванням рівня розвитку судової гілки влади того часу та 

максимального дотримання інтересів особи-замовника. 

На більшій частині сучасної України доба панування Речі Посполитої 

закінчилася наприкінці ХVІІІ ст. внаслідок другого та третього поділів останньої. 

Після цього територія Правобережної України увійшла до складу Російської 

імперії. Крім адміністративно-політичних змін, на вказаній території відбулися 

зміни і в системі законодавства. Катерина ІІ скасувала дію Литовських статутів та 

ввела замість них російське право. Пізніше Павло І відновив на Правобережжі 

литовсько-польське законодавство [72]. 

Зважаючи на зміни, що відбулися на рубежі ХVІІ-ХVІІІ століть і фактично 

повний перехід України до складу нашого Російської імперії, необхідно звернути 
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увагу на історію організації доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності 

у цій державі.  Проте спершу варто звернути увагу на такий історично значимий 

документ, що регламентував процедуру судочинства на частині території 

тогочасної України, як «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) 

[21, c. 101-102]. Адже саме він передував переходу України до суто російського 

післяреформеного законодавства 1864 року. 

У п.21 гл. VIII вказаного документу, присвяченому адвокатурі, вперше вжито 

термін «адвокат» або «повірений», яким називають того, хто у чужій справі або за 

чиїмось дорученням, замість нього в суді «обстоює, відповідає і управляє». 

Головним обов’язком адвокатів виступає допомога ближнім і служіння 

справедливості. Для адвокатів навіть запроваджувалася необхідність сумлінно 

діяти у справах вдів, сиріт, малозабезпечених. Стосовно вимог, що пред’являлися 

до адвокатів, то окрім необхідності здійснення обов’язкової реєстрації адвокатів у 

судах, де вони виявляють бажання працювати, та введення присяги, до них також 

відносилися наступні. Адвокатами могли бути виключно чоловіки, повнолітні, 

християни, розумово і фізично здорові, світського стану. 

Отже, в Україні у той період часу, як в принципі і у всій Російській імперії, у 

плані організації доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності 

відбувається зміщення акцентів від повного не сприйняття до часткового допуску. 

Відбувається це невипадково, адже, як буде нами більш детально досліджено в 

майбутньому, судочинство на території вказаної країни було організовано таким 

чином, що роль адвоката була максимально мінімізована. Єдине, що він міг 

зробити на допомогу своєму клієнтові це заплутати чи затягнути справу. Саме тому 

безпосередньо у Російській імперії до судової реформи адвокатів часто називали 

«ходатаями» і «ябедниками». Імператорський суд не визнавав авторитету адвокатів 

і «крізь пальці» дивився на їх діяльність, не висувючи особливих вимог щодо 

якостей осіб, які бажали б займатися подібною діяльністю. 

Що стосується самої Російської імперії, то історію її адвокатури умовно можна 
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розділити на два етапи: до- та післяреформений. До 1864 року правосуддя на 

території цієї держави знаходилося у жахливому стані. За свідченнями багатьох 

сучасників забюрократизована та занадто формалізована діяльність суддівських 

приказів, навіть без видимості незалежності, тяганина – все це робило відправлення 

правосуддя фарсом і попранням самої ідеї справедливості [38, c. 25]. 

Адвокатською практикою займалися, в основному, державні службовці 

невисокого рангу або ті з них, які знаходилися у відставці. Будучи досвідченими в 

тонкощах бюрократичних процедур і мови, займаючи відносно скромне місце в 

державній машині, ці малі функціонери-адвокати були цілком природним, хоча і 

жалюгідним замінником справжніх адвокатів-професіоналів [1, c. 37]. 

Водночас, незважаючи на відсутність у Росії адвокатури «західного типу» 

(тобто такої, якою вона стала після реформи 1864 р.), судове представництво і 

своєрідний «інститут захисту» на Русі все ж існував, всупереч негативному до 

нього відношенню з боку владних структур. Існує думка про те, що Катерина ІІ 

вкрай негативно відносилася до адвокатів, адже вважала, що саме вони були 

повинні у революції, яка відбулася у Франції. Частково це було вірним 

припущенням, тому що одними із найбільш активних ідеологів та діячів 

революційного руху у цій країни виступали Дантон і Робеспʼєр, які були 

адвокатами. Більше того, стряпчі і поручники (судові представники) були навіть 

згадані в Судебниках і Уложеніях часів царя Олексія Михайловича в якості 

найманих повірених [54, c. 48]. Згодом Звід законів Російської Імперії закріпив 

право за будь-якою особою, яка може бути позивачем або відповідачем, 

здійснювати тяжбу і позов через повіреного, визначивши, що повірений діє в суді 

замість довірителя і представляє його особу [28]. 

Як вже зазначалося, ми не можемо виділити будь-яких специфічних вимог 

відносно громадянства осіб, які могли здійснювати професійну адвокатську 

діяльність у російських судах того часу. Це наводить нас на думку про виключну її 

залежність від характеру організації влади у країні. Справа у тому, що ефективна 
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захисна діяльність представника у суді (як правило добре обізнаного у правовій 

сфері) могла б поставити під загрозу абсолютну владу правителя. У такому разі був 

сенс обмежити доступ іноземців до цієї діяльності, адже вона могла носити 

підривний характер. В іншому випадку нема різниці, хто буде представляти 

інтереси особи у суді, судочинство в якому повністю контролюється владними 

структурами. 

Додатковим аргументом на користь зазначеного слугують зміни, що відбулися 

після судової реформи 1864 року. Так, відповідно до Положення про присяжних 

повірених останніми (адвокатами) могли бути особи, які: 

1) мали дипломи університетів або інших вищих навчальних закладів про 

закінчення курсу юридичних наук; 

2) прослужили не менше 5-ти, років по судовому відомству на посадах, що 

дозволяють придбати практичні навички у провадженні судових справ; 

3) були помічниками присяжних повірених, строком не менше 5 років [102, c. 

48]. 

Крім того, вказаний нормативний акт також встановлював коло обставин, за 

яких особи займатися подібною діяльністю не могли. До них відносилися, у тому 

числі, іноземці, тобто неросійські піддані. 

Таким чином, підтверджується зроблене нами припущення, що чим більше 

влада дає можливість обмежити свою абсолютність завдяки відправленню 

справедливого судочинства (і не в останню чергу завдяки професійній діяльності 

адвокатів), тим більше вимог вона починає висувати до потенційних носіїв 

подібного звання і, як правило, максимально обмежує доступ до цієї діяльності 

іноземним адвокатам, які, ймовірно, можуть бути агентами інших держав і 

дестабілізувати конституційний лад, дискредитуючи правителя або саме 

правосуддя. 

Перш ніж ми розглянемо наступний вагомий у темпоральному сенсі етап 

розвитку адвокатури на території сучасної України, яким є радянський період, 
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також необхідно звернути увагу на добу Української народної республіки (УНР). 

Аналіз наявних у той період часу вимог щодо кандидатів на одержання статусу 

адвоката дозволяє нам зробити висновок про те, що нічого принципово нового 

порівняно з Російською Імперією не існувало. 

Так, за свідченням істориків організацію і діяльність присяжної адвокатури і 

приватних повірених, що не входили до складу присяжної адвокатури, а були 

приписані до відповідних судових установ (судових палат, окружних судів, з’їздів 

окружних суддів), Центральна Рада залишила без змін [3]. 

Після приходу в Україні до влади більшовиків у першу чергу постановою 

Народного Секретаріату України від 04 січня 1918 р. була ліквідована присяжна і 

приватна адвокатура як корпорація. Усім громадянам старше 18 років надавалося 

право бути захисниками в суді та на попередньому слідстві [188]. Такий підхід, з 

точки зору нашого дослідження, вважається доволі специфічним. Справа у тому, 

що мови про професійну діяльність у даному випадку взагалі не йдеться, адже її 

могли здійснювати будь-які громадяни. З іншого боку, доступ іноземних громадян 

до цієї діяльності очевидно був обмежений, навіть за умови наявності у них більш 

професійних правових знань, умінь і навичок, аніж у місцевих мешканців. 

З урахуванням принципу наукової економії, що вимагає залишити поза увагою 

незначні етапи на шляху формування інституту адвокатури в СРСР, слід зазначити, 

остаточно остання у радянський період сформувалася у 1978 р. після прийняття 

Конституції УРСР і в подальшому Закону УРСР «Про адвокатуру» [143]. 

Здійснення діяльності адвокатів у той період було можливе тільки після вступу до 

колегії адвокатів. Що стосується вимог, які висувалися до кандидатів на заміщення 

відповідної посади, то відповідно до ст.15 вказаного вище закону, у члени колегії 

адвокатів приймаються громадяни СРСР, які мають вищу юридичну освіту і стаж 

роботи за спеціальністю юриста не менш як два роки. Прийом у члени колегії 

зазначених осіб може бути обумовлений проходженням іспитового строку 

тривалістю до трьох місяців. 
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Для адвокатури України радянської доби, як і загалом для СРСР, притаманним 

був абсолютний характер недопуску іноземних адвокатів до професійної 

діяльності. Це, перш за все, пояснюється як самою пануючою ідеологічною 

доктриною (народне судочинство), так і «залізною завісою», що створювалася 

владними структурами для дезінформації громадян про реальний стан речей за 

кордоном. 

Після проголошення незалежності України у 1992 р. було прийнято Закон 

України «Про адвокатуру» [135], який принципово не змінив положення 

радянських нормативно-правових актів відносно доступу іноземців до професійної 

діяльності, адже своїми формулюваннями фактично виключив таку можливість для 

цієї категорії осіб. Чи не єдиним виключенням із встановлених ним правил була 

можливість громадян України використовувати послуги іноземних адвокатів у 

Європейському суді з прав людини. 

Як ми зазначали на початку цього підрозділу, своєрідну революцію у 

досліджуваній нами сфері здійснив Закон України від 05 липня 2012 р. «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» [134], який відповідно до євроінтеграційних 

вимог передбачив можливість доступу іноземним адвоката до професійної 

діяльності. І хоча вказаний нормативно-правовий акт одночасно з такою 

можливістю закріплює й цілу низку обмежень, у історичному ракурсі слід визнати 

передовий, еволюційний характер його положень.  

У підсумку, на підставі проведеного нами історичного аналізу розвитку 

інституту допуску іноземного адвоката до професійної діяльності в Україні, 

вбачається можливим запропонувати таку його періодизацію: 

а) перший етап (особистий), який характеризувався виключно особистим 

характером представництва своїх інтересів під час розгляду справи і відсутністю 

можливості не тільки доступу до цього процесу іноземців, але навіть родичів, 

близьких та друзів; 

б) другий етап (родинний), головною особливістю якого виступало те, що з 
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його настанням доступ до представництва одержали родичі та друзі сторони 

процесу, але доступ іноземців до такого роду діяльності продовжував бути 

ускладнений; 

в) третій етап (професійний), сутність якого проявилася у тому, що можливість 

займатися представницькою діяльністю набуває стороння для клієнта особа, для 

якої такого роду діяльність є основним або принаймні головним джерелом доходів, 

проте доступ іноземців до такої практики залишався закритим або маловірогідним; 

г) четвертий (відкритий), який відповідно до сучасних космополітичних 

тенденцій передбачає можливість вільного або ускладненого необхідністю 

здійснити певні формальні дії доступу іноземних представників цієї професії до 

практики не у країні одержання статусу адвоката. 

 

1.2. Зарубіжний досвід допуску іноземних адвокатів до здійснення 

професійної діяльності на території країни 

 

Проаналізувавши у попередньому підрозділі основні етапи розвитку в Україні 

інституту допуску іноземних адвокатів до професійної діяльності, враховуючи його 

темпорально невеликий період існування, виникає потреба звернутися до досвіду 

нормативного регулювання відносин такого роду інших країн. Зокрема, необхідно 

звернути увагу на ті країни, які мають найбільш тривалу історію формування та 

існування систем національних судочинств, і які, своєю чергою, здійснили істотний 

вплив на оточуючі країни як у культурному, так і в правовому аспекті. 

Як відомо, загалом усі країни світу за характером визначення кола можливих 

форм офіційного існування норм права поділяються на дві групи (сім’ї) – романо-

германську та англосаксонську. Саме тому подальшу роботу над підрозділом 

доцільно здійснювати за наступними напрямами. У першу чергу вбачається 

необхідним проаналізований досвід таких країн як США та Великобританія, що 

традиційно вважаються локомотивами глобалізації та надбали достатньо дієвий 
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механізм організації адвокатури і адвокатської діяльності [13, c. 129]. У другу – 

таких країн європейського континенту як Франція, Німеччина, Італія та Австрія. І 

зрештою, вбачається необхідним звернутися до досвіду забезпечення доступу 

іноземних адвокатів до професійної діяльності у тих країнах, що, як і Україна, 

входили до складу СРСР. 

Але спершу потрібно відзначити, що аналіз світового досвіду організації 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності має враховувати той факт, 

що цей інститут може мати декілька форм зовнішнього вираження. Так, іноземець 

може здійснювати юридичну діяльність в іншій країні як на постійній, так і на 

тимчасовій основі. У першому випадку він може обрати два основні напрями такої 

діяльності: залишаючись громадянином своєї держави та не будучи адвокатом у 

ній, здійснювати адвокатську діяльність за кордоном, або, отримавши статус 

адвоката на батьківщині, підтвердити відповідну кваліфікацію в іншій країні і на 

перманентних засадах працювати за фахом. У другому випадку варіант з 

одержанням статусу адвоката за кордоном без необхідності здійснення постійної 

професійної діяльності вважається нам маловірогідним через доволі великі витрати 

як організаційного, так і податкового характеру. Наприклад, адвокат в Австрії 50 % 

свого доходу повинен сплатити державі, крім того він щорічно повинен платити 

10000 євро національній асоціації адвокатів. 

Саме тому, з урахуванням обраного предмету дослідження та окреслених 

завдань, у межах цієї дисертаційної роботи, під категорією «іноземний адвокат» 

пропонуємо розуміти громадянина іншої (по відношенню до України) держави 

(держав), який одержав статус адвоката у країні, з якою у нього є відповідний 

правовий зв’язок, і відповідно до змісту національних норм або міжнародних 

домовленостей набуває можливість здійснювати адвокатську діяльність на 

вітчизняному ринку юридичних послуг. 

Запропонована конструкція буде використовуватися нами з урахуванням тих 

особливостей, які притаманні організаціям адвокатури іноземних держав. 
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Найбільш врегульованим досліджуване нами питання є у США. Це 

пояснюється тим, що на відміну від Великобританії, яка останнім часом зазнає у 

правовому аспекті значного впливу з боку континентальної системи права, США, 

знаходячись у більшій так би мовити «ізоляції», зберегли і удосконалили первісні 

інститути англосаксонської правової системи. 

Аналізуючи чинне американське законодавство, ми можемо звернути увагу на 

те, що найбільш вагому роль у відповідній процедурі відіграє судова гілка влади. 

Так, суд на свій розсуд може без іспитів видати ліцензію на практику в якості 

юридичного консультанта в даному штаті іноземцю, який досяг віку старше 26 

років і відповідає таким ознакам: 

- така особа повинна мати статус адвоката іноземної по відношенню до США 

країни і здійснювати там такого роду діяльність протягом не менш як п’яти років, 

що передують моменту відповідного звернення; 

- така особа повинна володіти необхідними моральними якостями та 

відповідати загальним вимогам придатності для членства в асоціації юристів 

даного штату; 

- після одержання відповідного дозволу така особа повинна мати намір 

постійно здійснювати юридичну практику у даному штаті, а також мати для цієї 

мети офіс. 

На підтвердження зазначених вище обставин претенденту необхідно надати 

секретарю суду наступні документи: 

- сертифікат, виданий професійною організацією або державною установою в 

закордонній державі, що є вищою інстанцією у питаннях професійної дисципліни, 

який засвідчує, що заявник допущений до практики із зазначенням дати допуску, а 

також засвідчує дійсність його статусу адвоката; 

- рекомендаційний лист від одного з членів виконавчого органу такої 

професійної організації або державної установи або від одного з суддів суду вищої 

інстанції або суду першої інстанції такої іноземної держави; 
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- належним чином посвідчений переклад такого сертифіката та такого листа 

на англійську мову; 

- інші документи, що підтверджують освіту і професійну кваліфікацію 

заявника, його моральних якостей і загальної придатності, свідоцтво про 

народження. 

Заявник, який бажає отримати ліцензію на практику в якості юридичного 

консультанта, зобов’язаний сплатити мито за видачу ліцензії. 

У випадку, якщо особа, яка отримала ліцензію на практику, в якості 

юридичного консультанта згідно зазначених положень згодом буде прийнята в 

члени асоціації юристів даного штату, ліцензія юридичного консультанта, видана 

такій особі, вважатиметься скасованою патентом, виданим такій особі на право 

здійснювати юридичну практику в якості члена асоціації юристів даного штату [19, 

c. 224]. 

Однією з найбільш консервативних і складних систем організації діяльності 

адвокатури у світі виступає Великобританія. Проте перш ніж ми зможемо 

обґрунтовано пояснити попередній тезис, необхідно також звернути увагу на те, що 

вказана держава з точки зору аналізу її системи права постає перед нами двояко. 

Справа у тому, що Великобританія є не тільки «вітчизною» англосаксонської 

правової системи, але також країною-членом ЄС, усі, за виключенням власне цієї 

країни, члени якого мають романо-германську схему побудови системи 

нормотворення. Таким чином, ми можемо зазначити, що хоча у минулому 

організація адвокатури Великобританії мала доволі закритий для іноземних 

представників цієї професії характер, який був викликаний не тільки 

трьохрівневою системою (соліситори, баристери та атторнеї), але також 

виключною складністю одержати відповідний статус, останні тенденції 

глобалістичного характеру роблять британський ринок юридичних послуг більш 

відкритим. 

Іноземні практикуючі адвокати можуть отримати статус барристера у 
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пільговому порядку за результатами успішної здачі серії державних іспитів 

англійською мовою (Bar Transfer Test). Допуск до іспитів повинен бути схвалений 

спеціальним кваліфікаційним комітетом ради адвокатів, а кандидат повинен 

відповідати всім професійним вимогам і стандартам, затвердженим адвокатським 

радою. Це найшвидший і зручний спосіб отримання статусу адвоката, через те, що 

він дозволяє скоротити витрати на навчання і обійти складності пошуку 

стажування в такому конкурентному середовищі.  

Аналогічні вимоги пред’являються і до юристів категорії «соліситор», 

головним контролюючим органом яких є SRA - Solicitor Regulation Authority. SRA 

веде реєстр юристів та видає дозволи на надання юридичних послуг. Для реєстрації 

та отримання дозволу на надання юридичних послуг випускник юридичного 

факультету зобов'язаний не тільки успішно закінчити професійний підготовчий 

курс «Legal Practice Course» у рекомендованому SRA освітньому закладі, а також 

пройти дворічне стажування на посаді помічника юриста і здати кваліфікаційний 

іспит, але й відповідати професійним вимогам SRA: відсутність судимості, 

банкрутства тощо [159]. 

Вказані вище правила щодо особливостей організації доступу іноземних 

адвокатів до професійної діяльності у Великобританії не мають жодного 

відношення до представників цієї професії, що мають громадянство – країни ЄС, 

адже статус останніх визначається не внутрішнім правом досліджуваної нами 

країни, а спеціальними директивами організації, що об’єднує переважну більшість 

європейських країн. Проте більш детально проаналізувати їх зміст ми зможемо 

тільки після зміни вектору дослідницької активності у напряму права держав 

континентальної правової сім’ї. 

Приймаючи до уваги той факт, що країни-члени ЄС, визначаючи питання 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на національному ринку 

юридичних послуг, фактично створюють подвійні стандарти у цій сфері, 

розділяючи статуси адвокатів з країн ЄС і адвокатів інших країн, подальшу роботу 
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доцільно, на нашу думку, здійснювати таким чином. У першу чергу необхідно 

звернути увагу на автентичні національні правила щодо організації доступу такої 

категорії іноземних громадян до професійної діяльності, а в другу – розглянути 

універсальні правила, що встановлюються директивами ЄС для адвокатів країн-

членів цієї організації. 

У дванадцятій частині Федерального Положення про адвокатуру Німеччини 

(адвокати з інших держав) [198] зазначається, що громадянин держави-члена 

Світової організації торгівлі, який здійснює свою професійну діяльність, яка за 

освітою та повноваженнями відповідає професії адвоката згідно цього 

нормативного акту, має право із використанням найменування професії держави 

походження для реалізації права у відповідних галузях права держави походження 

та міжнародного права відкривати на території Німеччини філію, якщо його за 

заявою буде прийнято до палати адвокатів, яка є відповідальною за територію, на 

якій відкривається філія. Федеральне міністерство юстиції має право шляхом 

видачі урядового розпорядження без погодження із Федеральною радою визначати 

професії, які за освітою та повноваженнями відповідають професії адвоката згідно 

даного Закону. 

Відносно громадян, які здійснюють професійну діяльність, що за освітою та 

повноваженнями відповідає професії адвоката згідно цього положення, відповідно 

діють положення попереднього абзацу при умові, що повноваження для реалізації 

права обмежується правом держави походження, якщо забезпечується взаємність із 

державою походження. Федеральне міністерство юстиції має право шляхом видачі 

урядового розпорядження без погодження із Федеральною радою визначати 

держави, для громадян яких діють дані положення та професії. 

Процедурно одержання доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності регламентується § 207 Федерального Положення про адвокатуру 

Німеччини. Так, до заяви про прийняття до палати адвокатів додається довідка 

компетентного органу держави походження при приналежність до відповідної 
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професії. Дана довідка подається до палати адвокатів щорічно. Якщо член палати 

адвокатів не виконає даний обов’язок то членство у палаті адвокатів скасовується. 

Таким чином, можна зробити висновок, що доступ іноземних представників 

адвокатської професії до відповідного ринку у Німеччині обмежується країнами – 

членами СОТ або країнами, які на міжнародному рівні уклали з цією державою 

взаємний договір про забезпечення відповідної процедури. Станом на вересень 

2015 р. кількість країн, які входять до складу СОТ складала 161, у тому числі й 

Україна [169], що вказує на те, що окрім адвокатів з країн – членів ЄС доступ до 

ринку надання юридичних послуг для іноземних адвокатів є доволі відкритим. 

В історичному контексті найбільш вагомий вплив на формування сучасного 

погляду на професію адвоката здійснила Франція, що має доволі авторитетний (як 

у темпоральному, так і у організаційному плані) досвід у досліджуваній нами 

сфері. На переконання окремих науковців, які досліджували праці французького 

вченого Батайра, розвиток інституту повірених Франції має чотири періоди свого 

становлення: 

а) період до 1483 р., який характеризувався необхідністю особистої явки 

сторони до судового органу, а представництво дозволялося як виключення за 

спеціальною дозвільною грамотою; 

б) починаючи з 1483 р. вказані вище дозвільні грамоти були скасовані і 

сторони набули можливості вести свої справи у суді як особисто, так і через 

представників (у подальшому ускладнення судових процедур та жорстке 

регулювання відповідної сфери з боку держави призвели до того, що сторони 

позбулися можливості особисто вести справи у суді і вимушені були обов’язково 

звертатися за юридичною допомогою до повірених); 

в) знищення інституту повірених після Революції 1783 р.; 

г) у 1800 році інститут повірених був відновлений і проіснував до 1971 року 

[26, c. 312]. 

Необхідно відзначити, що до 1971 р. у Франції паралельно існувало дві 
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близькі, але не тотожні професії – повірений і адвокат. Перший вів письмову 

сторону справи (складав документи, судові папери тощо), другий здійснював усний 

захист інтересів клієнта у суді. Такий стан речей обурював споживачів юридичних 

послуг, які вимушені були оплачувати роботу двох юристів навіть за самими 

простими справами. 

Сучасний стан розвитку нормативного регулювання доступу до професії 

адвоката обумовлюється цілою низкою істотних змін, які відбулися у 90-х роках 

ХХ сторіччя, головною особливістю яких виступає необхідність створення нової 

професії, члени якої носитимуть звання адвоката [171, c. 264]. 

Так, у Основному законі про статус адвокатів від 31 грудня 1990 p. [110] 

закріплені наступні вимоги до кандидата на посаду адвоката:  

а) обов’язкова наявність французького громадянства або громадянства 

держави-члена ЄС, або держави-сторони договору про європейський економічний 

простір, або громадянства держави чи територіальної одиниці, які хоч і не є членом 

ЄС чи стороною договору про європейський економічний простір, але які надали 

французам право здійснювати професійну діяльність на своїй території на таких 

самих умовах, на яких її громадяни можуть здійснювати професійну діяльність на 

території Франції з урахуванням рішень Ради ЄС, або ж мати статус біженця чи 

апатрида, що знаходяться під захистом Бюро Франції із захисту біженців та 

апатридів; 

б) наявність диплома магістра права 1 ступеня чи еквівалентний йому диплом; 

в) наявність Сертифіката про присвоєння статусу адвоката. 

Для отримання Сертифіката особа, яка бажає здійснювати адвокатську 

діяльність, повинна скласти іспити на присвоєння такого статусу. Для цього 

обов’язково потрібно пройти курс спеціального навчання у регіональному центрі 

професійного навчання або у школі професійної освіти колегії адвокатів. 

Що ж стосується можливості доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності у Франції, то тут діють наступні національні правила. Так, може бути 
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допущений до юридичної практики іноземний представник цієї професії, який 

відповідає наступним вимогам:  

а) є громадянином країни, яка додержується принципу взаємності по 

відношенню до французьких адвокатів; 

б) має диплом, який можна порівняти з дипломом «Maitres»; 

в) здобувач повинен мати CAPA або скласти екзамен на знання французького 

права, який може бути повторений не більше двох разів [56, c. 256]. 

Таким чином, як бачимо доступ іноземних адвокатів до професійної діяльності 

у Франції порівняно з Німеччиною є не тільки більш формалізованим, що потребує 

прикладення більшої кількості зусиль з боку потенційного здобувача відповідного 

статусу, але також значно звужує кількість країн, адвокати яких можуть 

здійснювати професійну діяльність у цій країні. Зрозуміло вказані обмеження не 

стосуються адвокатів з країн – членів ЄС. 

Адвокати інших країн ЄС по окремих справах виступають і в австрійських 

судах. Але вони повинні зареєструватися в Асоціації адвокатів Австрії і 

представити свої повноваження. Адвокат кожної із країн Євросоюзу може вступити 

в члени Асоціації адвокатів Відня чи іншої Асоціації федеральної землі, але 

повинен скласти іспит на отримання статусу адвоката Австрії, при цьому він 

залишається членом Асоціації своєї країни [93]. 

В Італії необхідними умовами членства в адвокатурі є: 

а) наявність громадянства, проте п. 39 Закону від 31 грудня 2012 р. «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність в Італії» надає можливість внесення до 

реєстру іноземних громадян, що мають «конвертуємі» дипломи, і які залежно від 

країни походження успішно склали екзамени на звання адвоката; 

б) бездоганна поведінка; 

в) наявність постійного місця проживання; 

г) для ведення справ у касаційній і інших вищих судових інстанціях необхідна 

наявність не менше, ніж 12 років стажу адвокатської діяльності; 
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д) наявність диплома про закінчення юридичного факультету університету; 

е) успішна складення екзамену на професійну придатність [88, c. 196]. 

Як свідчить практика, такого роду екзамен є настільки складним, що його 

зазвичай складають лише 30 % кандидатів. Такого роду складності призводять до 

того, що особи, які бажають отримати статус адвоката в Італії, одержують його в 

інших країнах ЄС, де діють менш жорсткі вимоги до кандидатів (наприклад, 

сусідня Іспанія). Після цього, користуючись спеціальними директивами ЄС, які ми 

більш детально дослідимо нижче, починають юридичну практику на батьківщині 

[128, c. 110].  

Загалом характеризуючи особливості доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності у країнах Західної Європи, необхідно відзначити, що 

відповідна процедура на національному рівні передбачає жорстку диференціацію 

залежно від країни походження представника цієї професії. Так, доступ до такого 

роду діяльності для адвокатів країн ЄС є найбільш спрощений; більшу кількість 

зусиль для надання послуг на іноземному юридичному ринку необхідно додати 

адвокатам з країн, які входять до певних міжнародних організацій (СОТ, країни-

учасники Договору про європейський економічний простір тощо) або з якими 

укладено спеціальні двосторонні міжнародні договори щодо забезпечення 

взаємного доступу іноземних адвокатів до такого роду діяльності; і нарешті взагалі 

неможливо буде намагатися представникам досліджуваної нами професії одержати 

дозвіл на юридичну практику у країнах Західної Європи, які є громадянами країн, 

що не є членами вказаних вище організацій (Афганістан, Білорусь, Ліван та інші). 

Найбільш детально питання організації доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в рамках взаємодії між країнами ЄС було досліджено 

російським вченим Дехановим С.О. у його дисертаційному дослідженні на 

здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за темою «Адвокатура у 

Західній Європі: досвід і сучасний стан». Зокрема, він зазначає, що сучасне право 

цієї міжнародної організації надає адвокатам різноманітних країн – членів ЄС 
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можливість здійснювати професійну діяльність не території усього союзу без 

обмежень [56, c. 253]. 

На думку Жалиниене М. [65, c. 964], початок цього процесу був закладений 25 

березня 1957 р. після прийняття Договору про запровадження Європейської 

економічної спільноти, який у ст. 49 встановив правило свободи надання послуг, а 

у ст. 43 свободу пересування послуг [58]. 

Такий стан речей обумовив висновок, що на діяльність адвокатів також 

розповсюджується правовий режим свободи Загального ринку і відповідні 

представники цієї професії можуть надавати юридичні послуги у будь-якій країні-

члені Європейської економічної спільноти. І хоча питання про комерційну 

складову функціонування адвокатури залишається предметом чисельних дискусій 

[83], які першочергово зумовлені етичними аспектами цієї професії, не можна не 

відзначити, що діяльність адвокатів за своєю правовою природою представляє 

собою послугу, тобто дію зобов’язаної особи, яка споживається у процесі її 

надання і підлягає оплаті (ст. 901 ЦК [206]). 

Наступним вагомим кроком до відкриття ринку юридичних послуг для 

іноземних адвокатів у країнах Західної Європи стало прийняття спеціального 

законодавчого акту – Директиви 77/249 / ЕЕС від 22 березня 1977 р. про сприяння 

ефективному здійсненню адвокатами свободи надання послуг [215]. 

Ця директива дала чітке визначення терміну «юрист». За змістом даної 

директиви, терміном «юрист» у кожній державі - члені ЄС охоплюється лише 

професія адвоката. Тому, коли мова йде про надання послуг, так само як і свободу 

пересування, маються на увазі виключно адвокати. Крім того, адвокат у процесі 

надання правових послуг повинен вказати на тій мові, яка використовується в 

державі, з якої він прибув, найменування своєї професії (титул) і професійну 

організацію, яка надала йому такий диплом. При цьому приймаюча країна має 

право витребувати у нього документи, що підтверджують його кваліфікацію [56, c. 

254-255]. 
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Згідно з прямою вказівкою ст. 4 цієї Директиви, здійснення адвокатської 

діяльності у порядку реалізації свободи руху послуг не може бути зумовлено 

необхідністю для адвоката бути резидентом в приймаючій державі, а також 

необхідністю вступу в професійне співтовариство адвокатів даної держави. При 

наданні правових послуг іноземний адвокат підпорядковується правилам 

здійснення адвокатської діяльності приймаючої держави [196].  

У 1988 році була прийнята Директива 89/48 / ЄЕС від 21 грудня 1988 р. про 

загальну систему визнання дипломів про вищу освіту, виданих після закінчення 

професійної освіти і навчання, одержуваного протягом, мінімум, трьох років [216]. 

Дана директива підтвердила можливість вільного вибору місця здійснення 

постійної професійної діяльності на Спільному ринку ЄЕС. Особа, яка провчилася 

не менше трьох років, і яка отримала диплом про вищу освіту, вправі займатися 

професійною діяльністю як у своїй державі, так і в будь-якій іншій країні-члені ЄС. 

Таким чином, якщо одна з країн-членів визнала диплом і допустила до професійної 

діяльності випускника, отже, і інші країни-члени ЄС не повинні перешкоджати 

його працевлаштуванню в аналогічній сфері на своїй території. Однак, ураховуючи 

той факт, що навчання на юридичних факультетах не передбачає поглиблене 

вивчення системи права іншої держави, у вказаному міжнародному документі 

передбачається, що для підтвердження диплома про юридичну освіту країна-член 

ЄС може вибрати і законодавчо закріпити один з двох варіантів: стажування 

періодом до 3 років або кваліфікаційний іспит. Таким чином, щоб 

перекваліфікуватися для роботи в якій-небудь з держав ЄС, адвокат повинен 

довести, що він володіє відповідними знаннями. Після реалізації цих 

компенсаційних заходів зацікавлена особа отримує право займатися професійною 

юридичною діяльністю в приймаючій країні-члені ЄС під професійним титулом 

(кваліфікацією), кореспондуючих цій професії у приймаючій державі, і стати 

повноправним учасником адвокатського самоврядування [62, c. 109].  

Проте після вступу в силу даної Директиви було виявлено, що основна 
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проблема її застосування полягала у тому, що країни-члени ЄС не змогли виробити 

якісного критерію адекватної оцінки знань іноземних адвокатів, а введений для цих 

цілей іспит опинявся надмірно складним.  

Саме тому наступним кроком, який було зроблено у напрямку подолань 

вказаного вище недоліку, стало прийняття спеціальної Директиви 98/5/ЄС від 16 

лютого 1998 р. про спрощення порядку здійснення на постійній основі адвокатської 

професії в іншій країні - члені, ніж та, де була придбана кваліфікація [218]. 

Дана Директива розрахована на практикуючих адвокатів і передбачає 

альтернативний порядок їх допуску до адвокатської практики у приймаючій 

державі. Директива передбачає право адвоката практикувати на території іншої 

держави ЄС із збереженням професійного титулу, отриманого в державі, 

громадянином якої він є. Ст. 3 Директиви визначає, що адвокат повинен 

зареєструватися в компетентному органі приймаючої держави шляхом надання 

доказів про постійну професійну юридичну діяльності у країні походження. Після 

реєстрації адвокату надається статус іноземного адвоката. Права іноземного 

адвоката практично повною мірою відповідають правам національного адвоката 

(членство в адвокатському співтоваристві, право голосу при прийнятті рішень), 

проте юридичні послуги він може надавати з певними обмеженнями, у порівнянні з 

національними адвокатами. Відповідно до ст. 5 цієї Директиви, країни-члени ЄС 

зберігають право обмежити іноземного адвоката у праві самостійного 

представництві клієнта у національних судах (тільки спільно з національним 

адвокатом). Але деякі країни відмовилися від такого підходу до обмеження прав 

іноземних адвокатів, що діють в приймаючій державі на постійній основі, 

наприклад Франція. 

З іншого боку, іноземні адвокати володіють деякими привілеями: немає 

необхідності володіти національною мовою приймаючої держави, а також бути 

фахівцем в його системі права. 

Крім того, дана Директива також передбачає альтернативний механізм 
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отримання статусу адвоката в країні - члені ЄС. Якщо Директива 1989 р. 

передбачає отримання статусу адвоката на основі юридичної освіти та визнання 

дипломів, то дана директива надає можливість отримання статусу адвоката для 

постійно практикуючих іноземних адвокатів. Для того, щоб вирівняти в правах їх 

статус з місцевими адвокатами, іноземному адвокату необхідно відповідати таким 

критеріям: протягом трьох років здійснювати в приймаючій державі адвокатську 

діяльність під професійним титулом; здійснювати дану діяльність безперервно; 

адвокатська практика повинен стосуватися питань національного права 

приймаючої держави, а також права ЄС, міжнародного права. У разі відповідності 

даним вимогам, іноземний адвокат звертається до відповідної установи 

приймаючої держави із запитом про надання йому статусу національного адвоката. 

Як докази адвокатської практики в приймаючій державі надаються будь-які 

документи, що свідчать про це. Даний механізм набуття статусу національного 

адвоката, що не вимагає ні проходження іспиту на професійну придатність, ні 

стажування був імплементований у національне законодавство майже всіх держав-

учасниць ЄС, що істотно сприяло збільшенню кількості бажаючих займатися 

юридичною практикою за кордоном. 

Продовжуючи шлях у напрямку спрощення доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності у країнах – членах ЄС, у 2006 р. була прийнята Директива 

2006/123/EC від 12 грудня 2006 р. про послуги на зовнішньому ринку [217]. 

Відповідно до неї всі перешкоди та обмеження на шляху до вільного ринку надання 

послуг повинні бути усунені. Реалізація даних положень вимагає від національних 

органів, щоб законодавство країн ЄС не містило ні прямої, ні непрямої 

дискримінації, заснованої на національній приналежності як фізичних так і 

юридичних осіб. Як наслідок реалізації даних нормативних положень у більшості 

європейських країн створені і працюють комісії з числа законодавців і спеціалістів 

міністерств юстиції та економіки, які перевіряють, чи відповідають норми 

адвокатського права вищеназваним вимогам [56, c. 262]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку 

суспільних відносин організація доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності у приймаючій країні на рівні держав-членів ЄС реалізована найбільш 

відкрито та доступно порівняно з іншими суб’єктами міжнародного публічного 

права. Жодне інше міжнародне об’єднання такого роду не забезпечує подібного 

рівня інтернаціоналізації на ринку юридичних послуг для іноземних представників 

цієї професії. Добре це чи погано – покаже час, адже єдиним критерієм істини 

виступає практика, але на нашу думку, забезпечення вільного і безперешкодного 

доступу іноземним адвокатам до професійної діяльності за кордоном сприяє 

підвищенню рівня конкуренції і, відповідно, якості юридичних послуг, що 

надаються. 

Якщо розглядати відповідну практику в аспекті її запозичення та 

імплементації, то на рівні національних правових норм правила забезпечення 

доступу іноземних представників цієї професії законодавство країн Західної 

Європи принципово не відрізняються від вітчизняного. Але якщо поглянути на 

особливості організації такого роду доступу до судочинства приймаючої країни на 

рівні країн-членів ЄС, то закономірно, як з географічної точки зору, так і з точки 

зору пануючої в Україні стратегії євроінтеграції, виникає думка про необхідність 

здійснення не стільки нормативних, скільки організаційних змін у цій сфері, у 

першу чергу шляхом приєднання до відповідної міжнародної організації. 

Логіка нашого дослідження вимагає звернутися до аналізу особливостей 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності у країнах, що були 

частиною СРСР. 

Приймаючи до уваги, що Україна у історичному, мовному та юридичному 

аспектах з усіх країн СРСР найбільш наближена до РФ, подальшу роботу над 

досліджуваним питанням вбачається необхідним розпочати з аналізу законодавства 

саме цієї країни. Так, чинним російським законодавством можливість професійної 

діяльності іноземних адвокатів на ринку юридичних послуг обмежена 
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Федеральним законом від 31 травня 2002 р. «Про адвокатську діяльність і 

адвокатуру в Російській Федерації» [104]. Цей нормативно-правовий акт 

передбачає наступні умови доступу представників цієї професії до професійної 

діяльності в РФ: 

а) виступати в суді може не будь-який адвокат іноземної держави, а тільки той, 

який зареєстрований в спеціальному реєстрі Міністерства Юстиції РФ (п.6 ст.2 

Закону). Без реєстрації в зазначеному реєстрі здійснення адвокатської діяльності 

адвокатами іноземних держав на території РФ забороняється; 

б) такі адвокати не допускаються до надання юридичної допомоги на території 

РФ з питань, пов’язаних з державною таємницею РФ; 

в) адвокати іноземних держав можуть надавати юридичну допомогу на 

території РФ лише з питань права даної іноземної держави (п.5 ст.2 Закону). 

Останнє правило слід тлумачити обмежувально, оскільки відповідно до 

міжнародної ділової практики не можна заборонити представництвам або філіям 

іноземних адвокатських фірм в Росії давати консультації іноземним особам з 

питань російського права при підготовці ними проектів контрактів з російськими 

організаціями або ж при підготовці висновків з питань російського права для 

подання в суди або в міжнародні комерційні арбітражні суди. 

Стосовно адвокатської діяльності російських адвокатів в іноземних державах, 

то вказаний вище нормативно-правовий акт передбачає для них можливість 

представляти інтереси довірителя в органах державної влади, судах та 

правоохоронних органах іноземних держав, міжнародних судових органах, 

недержавних органах іноземних держав, якщо інше не встановлено законодавством 

іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших 

міжнародних організацій або міжнародними договорами Російської Федерації [59]. 

У цьому сенсі зрозумілою є думка більшості російських адвокатів, які 

неодноразово висловлювалися щодо того, що позиція їх національного 

нормотворця є не зовсім зрозумілою з міркувань мотивації компетентних органів, 
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які розглядають відповідне питання однобічно: до національного правосуддя 

допускаються іноземні конкуренти, при цьому російські адвокати у закордонних 

судах не отримують ніяких преференцій [160]. 

На відміну від законодавства України і РФ, найбільш жорстку позицію щодо 

можливості доступу іноземних адвокатів до національного ринку юридичних 

послуг займає Білорусь, яка у цій сфері додержується традицій СРСР. Так, у ст.7 

Закону Республіки Білорусь від 30 грудня 2011 р. «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність у Республіці Білорусь» зазначається, що адвокатом у Республіці 

Білорусь може бути фізична особа, яка: а) є громадянином Республіки Білорусь; б) 

має вищу юридичну освіту; в) пройшла у встановлених цим Законом випадках 

стажування; г) склала кваліфікаційний іспит; д) отримала спеціальний дозвіл 

(ліцензію) на здійснення адвокатської діяльності; е) є членом територіальної колегії 

адвокатів [105]. 

Аналіз цього нормативного акту не дає можливості навіть припустити думку 

про можливість іноземних адвокатів представляти інтереси білоруських або 

іноземних громадян чи юридичних осіб на території даної країни. Такий стан речей 

частково пояснює також вказаний нами вище факт відносно неможливості 

білоруських адвокатів здійснювати професійну діяльність у країнах Західної 

Європи, що, очевидно, пояснюється пануючим на міжнародному просторі 

принципом взаємності. 

До речі, подібну закриту модель доступу іноземних представників професії 

можна побачити в інших країнах, що входили до складу СРСР, наприклад, в 

Молдові. Більше того, якщо громадянин цієї країни, що набув статусу адвоката, 

втрачає громадянство, то це є підставою для позбавлення його адвокатського 

свідоцтва [113]. 

Узагальнення аналізу особливостей організації доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в інших країнах дає можливість класифікувати відповідну 

практику таким чином: 
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1. За характером правового зв’язку адвоката з країною надання юридичних 

послуг: а) з втратою первісного громадянства і набуттям громадянства (підданства) 

країни здійснення професійної діяльності; б) без втрати первісного громадянства 

(підданства); в) з набуттям статусу бі- або мультіпатрида. 

2. За строками здійснення професійної діяльності за кордоном: 

а) перманентний; б) тимчасовий; в) разовий. 

3. За територіальною специфікою надання юридичних послуг: а) тільки за 

кордоном без наявності практики у країні одержання основного громадянства; 

б) поєднання можливості здійснення професійної діяльності як на батьківщині, так 

і в іншій державі. 

4. За межами свободи доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності: 

а) вільний; б) обмежений; в) заборонений. 

5. За характером самостійності здійснення професійної діяльності: 

а) самостійний; б) разом із національним представником професії. 

6. За колом країн, представники юридичної професії у яких допускаються до 

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

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

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

домовленостей забезпечують принцип взаємності по відношенню до національних 

адвокатів); г) закритий доступ [44, c. 45-47]. 

У підсумку необхідно зазначити, що міжнародний досвід у досліджуваній 

нами сфері дозволяє виділити декілька моментів, які заслуговують на увагу і 

можливе запозичення з урахуванням особливостей національної системи права. На 

нашу думку, на сучасному етапі розвитку України найбільш перспективним 

напрямом для імплементації виступає внутрішнє законодавство ЄС, яке відповідно 

до ідеї єдиного ринку забезпечує найбільший простір для адвокатів країн-членів 

союзу здійснювати професійну діяльність за кордоном. До того ж саме за договірну 

та квазіуніверсальну, як найбільш перспективні, моделі доступу до професійної 
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діяльності іноземних адвокатів на території України висловилася переважна 

більшість опитаних нами респондентів (31 та 41% відповідно). 

Проте питання інтеграції до такого роду утворення має не стільки юридичний, 

скільки політичний характер, а відтак виходить за межі даного дослідження. Якщо 

ж проблема приєднання України до ЄС у подальшому буде залишатися 

невирішеною, питання забезпечення доступу іноземних представників професії до 

національного юридичного ринку доцільніше організувати за американською 

моделлю, з її не обмежувальним підходом до кола країн – «донорів» потенційних 

адвокатів, але з жорсткою системою вимог до їх професійних якостей і 

обов’язковою оплатою можливості такого роду доступу. 

 

 

1.3. Міжнародно-правові передумови здійснення професійної діяльності 

іноземними адвокатами в Україні та світі 

 

Однією з найбільш визначальних тенденцій розвитку сучасного світу є 

глобалізація, що виражається в цілком об’єктивних і закономірних процесах 

економічної, політичної, культурної інтеграції та уніфікації в планетарному 

масштабі, внаслідок яких відбувається міжнародний поділ праці, транснаціональна 

міграція капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, 

економічних та технічних процесів, а також зближення культур різних країн. 

Глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка характеризується 

поширенням взаємозалежності між країнами в економічній, політичній і 

культурній сферах практично на всю земну кулю. Глобалізація є певним етапом 

розвитку людської цивілізації, коли національні економіки вже не можуть 

нормально розвиватися в межах однієї держави, а міжнародні економічні зв’язки 

призвели до утворення транснаціональних корпорацій і глобальних (світових) 

ринків. Іншими словами, глобалізація являє собою комплексне геополітичне, 
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геоекономічне і геокультурне явище, яке здійснює потужний вплив на всі сторони 

життєдіяльності суспільств [33]. 

Глобалізаційні процеси не могли не вплинути на сферу юридичних послуг. 

Згідно із доповідною запискою секретаріату Світової організації торгівлі (далі 

СОТ), в результаті розширення торгівлі і появи нових напрямків в галузі 

підприємницького і торгового права відбувається безперервний приріст сектору 

юридичних послуг. Такі сегменти, як реструктуризація компаній, приватизація, 

транснаціональні злиття, права на інтелектуальну власність, забезпечення 

добросовісної конкуренції сформували зростаючий попит на юридичні послуги все 

більш високого рівня складності. Це також призвело до появи нового типу юриста, 

який, на відміну від традиційного «місцевого судового адвоката», переважно 

зосереджений на юридичному супроводженні угод і інвестиції, які охоплюють всі 

країни світу, а також виконує функції із координації глобальних правочинів [220, c. 

5]. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка об’єднує 

34 найбільш розвинених в економічному плані країни світу, дає наступну оцінку 

ролі юридичних послуг в глобалізаційному процесі: «Юридичні послуги відіграють 

ключову роль у сприянні бізнесу і є життєво важливою частиною інфраструктури, 

на якій тримається світова торгівля. Неможливо уявити проведення комерційних 

угод, особливо транснаціонального характеру, без вкладу юристів. Юридичні 

фірми в багатьох країнах виходять на міжнародний рівень, оскільки їх клієнти 

шукають можливості на ринку, схильного до стрімкої глобалізації, і потребують 

відповідного рівня обслуговування в різних юрисдикціях. Якщо таке 

обслуговування недоступне всередині країни, то тоді більша частина юридичної 

роботи, яка супроводжує будь-яку транснаціональну комерційну діяльність, буде 

виконуватись за кордоном» [221, c. 7]. 

Міжнародний торговий оббіг та подальша глобалізація неможливі без 

транскордонного надання юридичних послуг. Загальносвітова торгова 
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кон’юнктура, інтеграційні процеси в економічній, політичній, культурній та інших 

сферах суспільного життя на планеті невідворотно обумовлюють потребу у 

професійній юридичній діяльності без жорсткої прив’язки до території певної 

держави та її юрисдикції. Вирішення цієї проблеми призвело до ухвалення на 

міжнародно-правовому рівні загальновизнаних стандартів і правил, спрямованих на 

усунення перешкод для здійснення юридичної практики суб’єктами, що отримали 

свій професійний статус в країні іншій, аніж та, в якій має місце вказана практика. 

У 2008 році Україна Верховна Рада України ратифікувала Протокол про вступ 

України до СОТ [154] – провідної міжнародної організації, держави-члени якої 

забезпечують більше 96% загального обсягу світової торгівлі товарами та 

послугами. Основною метою СОТ є забезпечення глобальної лібералізації торгівлі 

шляхом поступового скасування всіх бар’єрів і обмежень, які встановлюються в 

національних правових системах для іноземних суб’єктів торгівельних відносин. 

Для цього Організація виробляє відповідні міжнародно-правові правила, яких 

повинні дотримуватися уряди держав-членів під час формування своєї політики у 

сфері торгівельних зв’язків із іноземними суб’єктами. Одним із ключових 

юридичних документів СОТ, в якому зосереджені вказані правила, є Генеральна 

угода про торгівлю послугами (англ. General Agreement on Trade in Services; GATS) 

[37]. Набуваючи членство в СОТ, кожна країна бере на себе зобов’язання, 

передбачені GATS, до числа яких, зокрема, відноситься забезпечення 

«національного режиму» для іноземних послуг і їх постачальників. Зазначене 

означає обов’язок кожної держави-члена СОТ надати послугам і постачальникам 

послуг з будь-якої іншої держави-члена СОТ щодо всіх заходів, які торкаються 

поставки послуг, режим, не менш сприятливий, аніж той, який вона надає таким же 

своїм послугам або постачальникам послуг. По суті мова йде про усунення 

перешкод для доступу іноземних фізичних і юридичних осіб до певних сфер 

надання послуг шляхом поширення на вказаних осіб та їх професійну діяльність 

такого ж правового режиму, який передбачений і для національних суб’єктів 
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надання аналогічних послуг. 

Зважаючи на наведене вище, виникає питання про те, чи поширюються вимоги 

GATS на професійну діяльність адвокатів і чи можуть норми вказаного 

міжнародного акту виступати у якості правової передумови допуску адвоката, який 

підтвердив свою кваліфікацію і набув відповідного професійного статусу в одній 

країні, до юридичної практики в іншій країні у тому ж обсязі, статусі і правовому 

режимі, який передбачений для представників національної адвокатури. 

Якщо розглядати озвучене питання через призму законодавства України та 

вітчизняної правової доктрини, то відповідь на нього може виявитись досить 

неоднозначною. Адже в правовій системі України професійна діяльність адвокатів 

характеризується поняттям «професійна правнича допомога», яке прийшло на 

зміну «правової допомоги» з набранням чинності Закону України від 02 червня 

2016 р. «Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя» [138]. 

Водночас положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

ще не приведено у відповідність з Основним Законом і використовують термін 

«правова допомога». Під нею у вітчизняній доктрині розуміють реалізацію та 

захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка звертається за такою допомогою 

[5, c. 130; 208, c. 237; 203, c. 147]. Водночас, п.2. ч.1. ст.1 Закону України «Про 

адвокатуру і адвокатську діяльність»  містить наступну законодавчу дефініцію: 

«адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо 

здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги 

клієнту» [134]. 

Окрім цього, в середовищі науковців і практикуючих адвокатів сформувалося 

переконання, що правова допомога адвоката за своєю суттю не може вважатися 

послугою, оскільки таке ставлення до неї «принижує її значення у державі до рівня 

побутових послуг, що є неприпустимим» [23, c. 38]. На думку Л.А. Литовченко та 

О.В. Чуйко, правова допомога та юридичні послуги не можуть вважатися 

тотожними, оскільки перша є поняттям «більш високого юридично-нормативного 
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порядку і ширшого соціально-правового змісту» [89, c. 156]. Надання правової 

допомоги, зазначає А.М. Чебаненко, – це вид професійної діяльності, а правові 

послуги – це різновид підприємницької діяльності [207, c. 28]. В.В. Печерський 

вважає, що зміст згадуваних понять значно відрізняється один від одного, що з 

необхідністю тягне за собою відмінності у суб’єктному складі осіб, діяльність яких 

спрямована на реалізацію правової (юридичної) допомоги і правових (юридичних) 

послуг. Правову допомога можуть надавати тільки особи, уповноважені на це 

суспільством і законодавцем – адвокати. Тільки їх діяльність може реалізувати всі 

види і форми юридичної допомоги. Юридичні послуги надаються особами, які 

мають юридичну освіту і відповідають встановленим законодавством вимогам 

[117, c. 54].  

Згідно з позицією В.Ю. Панченка, на рівні наукових понять навряд чи 

правильно буде визначати юридичну допомогу через поняття юридичні послуги, 

оскільки, по-перше, юридична допомога не може бути послугою у значенні 

різновиду соціальної взаємодії, а, по-друге, юридична допомога не зводиться до 

юридичних послуг в економіко-правовому змісті, оскільки останні є лише однією із 

форм надання правової допомоги [114, c. 87-88].  

На думку авторів праці «Теорія адвокатури», в основі розмежування 

досліджуваних понять лежить соціальна обумовленість. Необхідність в правовій 

допомозі зумовлена тим, що без неї інтересам особи, яка її потребує, може бути 

завдана суттєва шкода, в той час як неотримання послуги настання таких 

негативних наслідків за собою не тягне, а лише ускладнює отримання певних благ. 

Звідси, відносини допомоги покладають на особу, що її надає, обов’язок діяти 

певним чином, забороняють відмовлятися від допомоги, встановлюють 

відповідальність за порушення вимог. Водночас, особа, що надає послуги, має 

значно більшу свободу у відносинах із суб’єктом їх отримання [34, c. 68-69]. 

На необхідності розмежування понять «правова допомога» та «правові 

послуги» вказують також інші дослідники [107, c. 503; 76, c. 29]. За результатами 
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проведеного нами опитування адвокатів 42% респондентів не вважають правову 

допомогу адвоката наданням послуг. 

Однак відзначимо, що в переважній більшості розвинених країн Заходу 

адвокатська діяльність вважається нічим іншим, як наданням правових послуг, і 

розглядається через призму оплатного виконання адвокатом взятих на себе 

зобов’язань, що випливають із угоди між ним та його клієнтом. У зв’язку з цим 

актуалізується питання компетентності дій адвоката по виконанню угоди із 

клієнтом та його професійної відповідальності за неналежне виконання своїх 

зобов’язань. При цьому жодним чином не применшується соціальна роль і 

значимість адвокатури в правовій і демократичній державі. До такого висновку, 

зокрема, приводить аналіз норм Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС 

[69]. 

Поряд із цим, ідея про недопустимість ототожнення адвокатської діяльності з 

юридичними послугами має свої коріння ще в радянській юриспруденції, а тому 

традиційно досить активно культивується саме на пострадянському просторі. В 

основі такого підходу лежить свідоме небажання застосовувати цивільно-правові 

договірні конструкції у відносинах адвоката із клієнтом. Надання послуг в даному 

випадку тлумачиться виключно як виробничо-господарська діяльність із 

задоволення матеріальних і нематеріальних потреб фізичних або юридичних осіб, в 

той час як покликанням адвокатів є захист та сприяння у реалізації прав і законних 

інтересів таких осіб. За визначенням О.В. Поспєлова, в основі розмежування 

юридичної допомоги і юридичних послуг лежать наступні тези: 1) норми про 

оплатне надання послуг явно не відповідають ані предмету, ані характеру такої 

допомоги; 2) допомога заснована на жертовності адвоката по відношенню до своїх 

особистих інтересів на користь інтересів довірителя і суспільства в цілому; 

3) послуга на відміну від допомоги допускає відповідальність адвоката, оскільки 

він має можливість наперед передбачити результати послуги, попередити або 

виключити негативні фактори, які можуть завдати шкоду інтересам замовника; 
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результат же допомоги від адвоката повністю не залежить [129, c. 280]. За рахунок 

подібних міркувань підкреслюється особливий статус адвокатської діяльності, 

регулювання якої не може охоплюватись цивільно-правовими нормами про 

оплатне надання послуг та відповідальність за неналежне виконання договірних 

зобов’язань. 

Однак, розвиток економічних відносин в Україні після здобуття незалежності 

об’єктивно детермінував необхідність нових підходів до правової оцінки характеру 

професійної діяльності адвокатів. Зростаюча потреба в правовому обслуговуванні 

різноманітних сфер суспільного життя зумовила все більш активне залучення 

адвокатів не тільки до здійснення судочинства, а до задоволення інших запитів 

учасників цивільного обороту. За таких умов в значній мірі актуалізувався саме 

цивільно-правовий аспект відносин адвоката із клієнтом. В спеціальних наукових 

дослідженнях з даного питання відзначається, що сама природа відносин «адвокат-

клієнт» вказує на їх цивільно-правовий характер: адвокат надає юридичну 

допомогу за передбачену в договорі винагороду [80, c. 103]. 

Концепція договірних зобов’язань у відносинах адвоката з клієнтом при 

наданні правової допомоги повною мірою була «легалізована з прийняттям у 2012 

р. Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розділ IV якого 

достатньо детально регламентує форму, зміст, умови договору про надання 

правової допомоги, порядок його укладання, припинення або розірвання. Для 

правильного розуміння природи вказаного договору вкрай важливою є норма ч.3 

ст.27 Закону, відповідно до якої до договору про надання правової допомоги 

застосовуються загальні вимоги договірного права. Такий підхід законодавця 

видається цілком коректним та виправданим.  

Договірна основа відносин із надання правової допомоги передбачає їх 

регулювання, насамперед, тими нормами цивільного законодавства, які відносяться 

до тих чи інших видів договірних зобов’язань. На слушну думку К.Г. Книгіна, з 

позиції ЦК України договір з надання послуг і договір доручення є найбільш 
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прийнятими для регулювання відносин «адвокат-представник-клієнт». Виходячи з 

цього, автор формулює визначення договору з надання послуг адвокатом як 

змішаної угоди: це договір, за яким одна сторона – адвокат (адвокати) – 

зобов’язується надати кваліфіковану юридичну допомогу довірителю або 

призначеній ним особі, а інша сторона – довіритель – зобов’язується за неї 

сплатити. При цьому кваліфікована юридична допомога виражається в наданні 

юридичних послуг і представництві інтересів довірителя в суді й інших органах 

[80, c. 103]. 

Опосередковано наведене підтверджується актуальною судовою практикою 

національних судів. Зокрема, Верховний Суд, розглядаючи спори про виплату 

адвокатського гонорару, керується принципом свободи договору, застосовує норми 

ЦК і зазначає, що «ухвалення судового рішення у конкретній справі не є 

результатом наданих адвокатами сторін послуг, а тому не може бути предметом 

договору» [130]. 

Звичайно, правовий статус адвоката та специфіка адвокатської діяльності 

зумовлюють окремі особливості застосування норм договірного права стосовно 

діяльності із надання правової допомоги (наприклад особливі правила розірвання 

договору про надання правової допомогу, необхідність врахування етичних правил 

при визначення розміру гонорару тощо). Однак такі особливості не змінюють тієї 

обставини, що правова допомога адвоката представляє собою оплатне надання 

відповідних послуг на договірних засадах. З даного приводу А.І. Муранов 

наголошує: «Насправді, логічно вважати, що діяльність адвокатів, яка із сутнісної 

та змістовної точки зору є нічим іншим, як наданням послуг, в певних умовах може 

набувати додаткові характеристики, зокрема публічно-правову складову. Однак, 

нелогічно вважати, що така публічно-правова складова, що привноситься 

особливостями деяких правовідносин, в силах змінити природу діяльності 

адвокатів, яка дає підстави вважати її наданням послуг» [97, c. 133]. 

Зауважимо, що характеристика адвокатської діяльності у якості надання 
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правових послуг жодним чином не принижує її значимості та не «комерціалізує» 

правову допомогу адвоката. Подібні побоювання викликані тим, що терміни 

«послуга», «обслуговування» в Україні традиційно частіше за все 

використовуються саме стосовно сфери підприємництва, реалізації діяльності 

суб’єктів господарювання, до числа яких адвокати не відносяться. Однак, більш 

широке тлумачення вказаного поняття дозволяє визначити його як діяльність, що 

здійснюється для задоволення певних потреб або інших зручностей наданих будь-

кому [51]. При такому підході діапазон різновидів діяльності, що можуть 

іменуватися послугами, значно збільшується, з’являється можливість 

застосовувати поняття «послуга» у тих сферах, які взагалі з підприємництвом не 

мають нічого спільного. Так, в законодавством України передбачається надання 

адміністративних послуг [136], публічних послуг [142], соціальних послуг [155]. В 

законі України «Про безоплатну правову допомогу» [137] правова допомога 

визначається як «надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації 

прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у 

разі порушення». Право на правову допомогу, згідно із тлумаченням 

Конституційного Суду України, представляє собою гарантовану Конституцією 

України можливість одержувати юридичні (правові) послуги [164]. То чому ж тоді 

адвокатська діяльність не може вважатися правовими послугами? Можливо, саме 

кваліфіковане надання останніх і є тією соціально корисною функцією, виконання 

якої покладено на адвокатуру. 

Як бачимо, об’єктивно не існує ані законодавчих, ані доктринальних підстав 

для заперечення того, що правова допомога адвоката повинна вважатись наданням 

послуг на договірній основі. Такий висновок в однаковій мірі є актуальним як для 

національних правових систем, так і для міжнародної системи транскордонної 

діяльності адвокатів [46, c. 136-143]. 

В силу різноплановості видів діяльності, пов’язаних із наданням тих чи інших 

послуг, сформулювати юридично коректне визначення поняття «послуга» 
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виявляється досить складно. Саме тому GATS в даному питанні обмежується 

найбільш загальним формулюванням: «послуги» включають будь-який вид послуг 

у будь-якому секторі за винятком послуг, що постачаються при виконанні функцій 

державної влади» (п.3 (b) ст.І «Сфера застосування та визначення»). При цьому не 

має жодного значення, хто є споживачем послуг і з якою метою вони надаються, а 

так само неважливо з точки зору GATS, який статус у постачальника послуг і який 

характер має його діяльність: підприємницький, некомерційний, професійний, 

публічний тощо (за винятком вищезгаданого виключення, що стосується 

виконання функцій державної влади). В результаті досягається глобальна і 

всеохоплююча дія GATS, під яку, безсумнівно, потрапляють і юридичні послуги, 

що надаються адвокатами. 

Наведений висновок знаходить своє підтвердження, якщо звернутися до ще 

одного офіційного документу СОТ – Класифікаційного переліку секторів послуг 

(Services Sectoral Classification list - GNS/W/120) [224], який використовується під 

час ведення переговорів у межах GATS. Усі види послуг згруповані в 

Класифікаторі по 12 послідовно пронумерованим секторам. Сектор 1 «Ділові 

послуги» включає в себе 5 підсекторів, перший з яких і передбачає юридичні 

послуги (Legal Services). Для повного описання того, що слід вважати юридичними 

послугами Класифікатор відсилає до групи 861 Класифікації основних продуктів 

(CPC), затвердженої Статистичною комісією ООН у лютому 1989 р. [79]. Значний 

обсяг описової частини групи 861 (із відповідними підгрупами) робить 

недоцільним його повнотекстове наведення в цьому дослідженні, однак 

комплексний її аналіз дає підстави стверджувати, що наведені в них правові 

послуги охоплюють всі без виключення напрямки професійної діяльності 

адвокатів
1
. 

                                                           
1
 Для ілюстрації обґрунтованості таких тверджень наведемо лише декілька витягів описової частини групи 861 CPC: 

послуги з юридичних консультацій і представництва у зв’язку із кримінальним правом, іншими галузями права, 

окрім кримінального, передбаченими законом процедурами квазісудових трибуналів, колегій тощо; захист в 

розглядуваній справі а також юридична діяльність поза суду (вивчення юридичної документації, опитування свідків, 
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Під дію GATS потрапляють всі способи транскордонного надання послуг 

особами з однієї країни-члена СОТ особам з іншої країни-члена СОТ. Однин із 

таких способів, відповідно до п.2 (d) ст.І GATS, передбачає присутність фізичних 

осіб країни-члена на території будь-якої іншої країни-члена. 

Таким чином, розглянуті вище положення утворюють міжнародно-правові 

передумови для осіб, які набули статус адвоката в одній країні-члені СОТ, надавати 

правові (юридичні) послуги в іншій країні-члені СОТ шляхом особистої фізичної 

присутності на її території і здійснення професійної адвокатської діяльності з 

дотриманням норм міжнародного права і національного законодавства країни 

перебування. При цьому такі особи вправі розраховувати на застосування до них та 

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

адвокатів та їх діяльність в середині країни. Зважаючи на членство України в СОТ, 

в даному випадку мова може йти про міжнародно-правові передумови здійснення 

професійної діяльності іноземними адвокатами на її території. 

Тут варто зауважити, що при вступі кожної країни до СОТ її конкретні 

зобов’язання щодо надання доступу осіб з інших країн-членів організації до різних 

сфер надання послуг на своїй території є предметом обговорення з метою 

досягнення балансу власних інтересів та інтересів інших членів СОТ. Результати 

таких переговорів відображаються в національних розкладах конкретних 

зобов’язань, що є невід’ємною частиною GATS. Указаний розклад визначає, до 

яких сфер послуг і на яких умовах країна відкриває доступ для осіб із інших країн-

членів СОТ, а також в яких із цих сфер для іноземців буде діяти національний 

режим і які виключення з нього можливі. Відповідно до п.5 Протоколу про вступ 

України до Світової організації торгівлі [157] відповідний розклад для нашої 

держави включає в себе Графік специфічних зобов’язань в секторі послуг, 

                                                                                                                                                                                                          
вивчення поліцейських чи інших звітів тощо); послуги зі складання юридичної документації і засвідчення 

документів (в тому числі заповітів, шлюбних контрактів, комерційних контрактів, статутів підприємницьких 

компаній тощо); консультаційні послуги клієнтам, пов’язані із їх юридичними правами і обов’язками і наданням 

інформації з юридичних питань. 
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структурною частиною якого є Перелік вилучень з режиму найбільшого сприяння 

(РНС), відповідно до ст. II ГАТС [116]. Підрозділ «Правові послуги» Переліку не 

передбачає жодних обмежень щодо доступу до ринку і національного режиму для 

наступних секторів: юридичні консультативні та представницькі послуги стосовно 

кримінального права; юридичні консультативні та представницькі послуги у 

судових процесах стосовно галузей права інших ніж кримінальне право; юридичні 

консультативні та представницькі послуги в адміністративних процедурах; 

юридична документація і послуги з сертифікації; інші юридичні консультативні та 

інформаційні послуги, крім нотаріальних послуг; надання консультаційних послуг 

з питань внутрішнього законодавства, міжнародного законодавства та 

законодавства третіх країн.  

Отже, Україна при вступі до СОТ не встановила жодних обмежень і 

виключень стосовно режиму найбільшого сприяння для сфери надання правових 

послуг, що, в свою чергу, означає відсутність на рівні міжнародних зобов’язань 

України перешкод для здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами 

на її території в однаковому правовому режимі із вітчизняними адвокатами. 

У контексті євроінтеграційних прагнень України науковий і практичний 

інтерес представляє досвід ЄС у питаннях лібералізації режиму транскордонної 

діяльності адвокатів на території Об’єднаної Європи. Правова основа для такої 

діяльності була закладена вже в самому Договорі про заснування Європейської 

Спільноти 1957 року (Римський договір) [84], в якому була закріплена норма про 

те, що особа, яка надає послуги, може заради цього тимчасово здійснювати свою 

діяльність у державі-члені, де надавано послуги, на таких самих умовах, як 

запроваджено в цій державі для своїх громадян. При цьому до послуг відносилась у 

тому числі і діяльність осіб вільних професій. 

Однак, на початку 70-х років минулого століття виникла серйозна дискусія з 

приводу того, чи поширюються вимоги Римського договору на діяльність 

адвокатів. Представники окремих держав-членів ЄС стверджували, що адвокатська 
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діяльність пов’язана з виконанням офіційних повноважень та публічної влади, а 

тому виходить за межі регулювання Римського договору. Остаточну крапку у цій 

дискусії поставив Європейський суд з прав людини, який у рішенні по справі Jean 

Reyners v Belgian State від 21 червня 1974 р. визначив, що згадувані вище вимоги 

Римського договору є чинними щодо професії адвоката [219]. 

Першим спеціальним нормативним актом, який регламентував транскордонну 

професійну діяльність адвокатів в рамках ЄС стала Директива Ради Європейського 

економічного співтовариства 77/249/ЄEC від 22 березня 1977 р. про сприяння 

ефективному здійсненню адвокатами свободи надання послуг [213]. По суті, 

Директива 77/249/ЄEC стала лише першим і доволі нерішучим кроком у напрямку 

лібералізації режиму здійснення професійної діяльності адвокатами в об’єднаному 

європейському просторі незалежно від кордонів. У вказаному документі дійсно 

передбачалась можливість надання адвокатами, які набули відповідний 

професійний статус в одній державі-члені Співтовариства (держава походження), 

послуг на території іншої держави-члена Співтовариства (приймаюча держава). 

Для цього необхідно було повідомити на мові або одній із мов держави 

походження вказаний статус із зазначенням професійної організації, яка 

уповноважила адвоката на юридичну практику відповідно до законодавства такої 

держави. Однак, про повну свободу надання послуг іноземними адвокатами нарівні 

з адвокатами приймаючої держави згідно із Директивою 77/249/ЄEC мову вести не 

доводилось, оскільки для цього було передбачено ряд обмежень: а) компетентний 

орган приймаючої держави наділявся повноваженнями щодо перевірки особи, яка 

мала намір надавати відповідні послуги, з метою з’ясування її кваліфікації у якості 

адвоката; б) неможливість поширення на іноземних адвокатів окремих умов 

діяльності із представництва клієнта в судовому процесі або в державних органах, 

передбачених для адвокатів в приймаючій державі, в силу того, що такі умови 

можуть бути пов’язані з необхідністю постійного проживання в приймаючій 

державі або реєстрації в її професійних організаціях; в) право приймаючої держави 
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вимагати від іноземного адвоката здійснювати представництво клієнта в судовому 

процесі лише у співпраці з адвокатом, який має право практикувати у відповідному 

судовому органі. Зрештою, вказані обмеження могли б бути нівельовані у випадку 

повної інтеграції іноземного адвоката в адвокатське співтовариство приймаючої 

держави, однак такої можливості Директива 77/249/ЄEC не передбачала. 

На вирішення останньої з озвучених проблем була спрямована Директива 

89/48/ЄEC про загальну систему визнання дипломів про вищу освіту, виданих по 

закінченню професійної освіти і навчання тривалістю не менше трьох років [216]. 

Загальноєвропейська система взаємного визнання дипломів дала можливість 

особам, які набули вищу освіту в одній із країн-членів ЄС, займатися відповідної 

професійною діяльністю в будь-якій іншій країні-члені ЄС без узгоджувальних 

процедур, пов’язаних із підтвердженням набутої кваліфікації. 

Однак, і в цьому випадку не обійшлося без виключень із загального правила. 

Зважаючи на особливості національних правових систем і відповідні цим 

особливостям програми підготовки юристів, ст.4 Директиви 89/48/ЄEC стосовно до 

порядку визнання дипломів про юридичну освіту передбачила право держави-

члена ЄС на власний розсуд застосовувати компенсаційний механізму у вигляді 

одного з двох альтернативних варіантів: 1) практика (стажування) строком до трьох 

років; 2) кваліфікаційний іспит. Лише після успішного проходження одного з двох 

вищевказаних заходів іноземний юрист міг розраховувати на відкриття власної 

практики із використанням відповідного професійного статусу, передбаченого 

законодавством приймаючої держави. 

Для забезпечення абсолютно вільного та безперешкодного руху адвокатських 

послуг на території ЄС Директива 89/48/ЄEC не вирішувала два ключових 

моменти. По-перше, як відзначається в спеціальних дослідженнях з даного 

питання, проблема застосування Директиви 89/48/ЄEC полягала в тому, що 

держави-члени ЄС не змогли виробити якісного критерію адекватної оцінки знань 

іноземних адвокатів, а введені для цих цілей компенсаційні заходи носили відверто 
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протекціоністський характер і застосовувались національними урядами виключно 

для обмеження вільного руху адвокатських послуг із-за меж своєї держави [131, c. 

85; 56, c. 255; 63, c. 44]. По-друге, Директива 89/48/ЄEC не враховувала ситуації, 

коли особа вже отримала статус адвоката в країні походження і мала намір 

здійснювати адвокатську діяльність в приймаючій державі. Система визнання 

дипломів лише дозволяла отримати відповідний професійний статус за правилами 

приймаючої держави на підставі освіти та практичного досвіду, здобутих у державі 

походження. Тобто, по суті, для іноземних адвокатів це означало необхідність 

повторного отримання адвокатського звання, кореспондованого законодавством 

приймаючої держави, а також в більшості випадках – ще й обов’язкове набуття 

членства в адвокатських асоціаціях приймаючої держави. 

Остаточне усунення бар’єрів для вільного руху адвокатських послуг та повна 

лібералізація правового режиму транскордонної професійної діяльності адвокатів в 

ЄС були здійснені в 1998 р. Європейським парламентом, який ухвалив Директиву 

98/5/ЄС про спрощення здійснення професії адвоката на постійній основі в іншій 

державі-члені, аніж в тій, в якій була отримана кваліфікація [218]. Відповідно до 

ст.2 вказаної Директиви, будь-який адвокат повинен мати право здійснювати на 

постійній основі адвокатську діяльність у будь-якій державі-члені ЄС, 

користуючись при цьому професійним званням, отриманим в своїй рідній державі-

члені ЄС. Адвокат, який хоче практикувати в іншій державі-члені ЄС, аніж в тій, в 

якій він отримав свою професійну кваліфікацію, повинен зареєструватися в 

компетентному органі приймаючої держави надавши при цьому свідоцтво про 

реєстрацію в державі походження. Після такої реєстрації іноземний адвокат 

отримує можливість реалізовувати свою професійну діяльність на території 

приймаючої держави-члена ЄС на тих же умовах, що і місцеві адвокати. 

Принципово важливою новелою Директиви 98/5/ЄС стало те, що особа, яка 

вже отримала статус адвоката в державі походження, для здійснення професійної 

діяльності на території приймаючої держави не повинна була проходити 
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процедури, пов’язані з визнанням диплому про освіту, перевіркою рівня 

кваліфікації, набуття професійного звання (статусу), передбаченого в приймаючій 

державі. Більше того, маючи професійне звання держави походження, іноземний 

адвокат за своїм правовим статусом прирівнювався до адвокатів, які набули своє 

професійне звання згідно із законодавством приймаючої держави. 

Водночас, Директива 98/5/ЄС не виключає можливості повної інтеграції 

іноземного адвоката в адвокатське співтовариство приймаючої держави шляхом 

набуття професійного звання, кореспондованого з адвокатською професією в 

приймаючій державі. Умовою для цього є «ефективна і регулярна» діяльність у 

сфері права приймаючої держави (в тому числі і права ЄС) протягом не менше 

трьох років. Як доказ такої діяльності компетентний орган приймаючої держави 

може витребувати у іноземного адвоката будь-яку документацію, що засвідчує 

кількість і характер справ, що були у нього в провадженні. 

У період з 1999 по 2004 рр. система вільного здійснення повноцінної 

адвокатської діяльності в будь-якій державі-члені ЄС на підставі професійного 

звання, отриманого в державі-члені походження (Директива 98/5/ЄС), як більш 

доступна альтернатива системі визнання дипломів про вищу освіту (Директива 

89/48/ЄEC), була успішно імплементована в національне законодавство всіх 28 

держав-членів ЄС. Про ефективність такої системи можуть свідчити статистичні 

дані, оприлюднені Радою адвокатських асоціацій і юридичних співтовариств 

Європи (CCBE). Так, протягом 10 років чинності Директиви 98/5/ЄС станом на 

початок 2015 р. в Італії право на здійснення професійної діяльності під своїм 

початковим професійним званням, набутим в державі походження, отримав 4521 

іноземний адвокат. Серед інших держав-членів ЄС за цим показником у лідерах є 

наступні: Іспанія – 3531, Франція – 1020, Німеччина – 795, Бельгія – 720, 

Словаччина – 200, Чеська Республіка – 125 Греція – 123, Португалія – 106 [223]. 

Сьогодні в ЄС продовжує рух у напрямку дерегуляції транскордонної 

діяльності адвокатів і усунення остаточних перешкод для вільного руху 
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адвокатських послуг на європейському просторі. Відповідно, процес інтеграції 

вітчизняної адвокатури у вказаний простір, що закономірно відбувається одночасно 

із наближенням України до членства в ЄС, має відповідати вказаній тенденції та 

базуватись на принципах, визначених в розглянутих вище міжнародно-правових 

актах. Враховуючи наведене, на позитивне схвалення заслуговує лібералізація 

режиму професійної діяльності іноземних адвокатів на території України, 

закладена в розд. VIII Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

 

1.4. Порядок легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів в 

Україні 

 

Соціальна функція адвокатури полягає у забезпеченні дотримання прав і 

законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій шляхом захисту, 

представництва чи надання інших видів правової допомоги вказаним суб’єктам. 

Водночас, у юридичній літературі слушно наголошується на тому, що 

реалізація функції надання правової допомоги фізичним і юридичним особам 

практично реалізується не адвокатурою і не адвокатськими колегіями з їх 

організаційними структурами, а конкретними адвокатами [9, c. 153]. Саме адвокат є 

суб’єктом захисту і представництва, саме він бере участь у судочинстві та 

процесуальних правовідносинах. Адвокати є учасниками доказування по 

конкретним кримінальним, цивільним, адміністративним, господарським справам; 

їм належить право надання доказів, їх перевірки і оцінки у визначеному законом 

процесуальному режимі. На них покладається обов’язок використовувати всі 

передбачені законом засоби і способи захисту, обґрунтування доводів, висунутих 

на користь свого підзахисного або довірителя. Адвокати надають консультації з 

юридичних питань, складаються позовні заяви, скарги, клопотання, проекти 

договорів та інші документи юридичного характеру [17, c. 27].  
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Відповідно, здатність адвокатури виконувати своє соціальне призначення 

напряму залежить від ефективності професійної діяльності кожного її члена в 

конкретних життєвих ситуаціях, пов’язаних із наданням правової допомоги. Як 

зазначає Л.С. Дубчак, низька якість юридичних послуг, як правило, заподіює 

клієнту матеріальні збитки, може призвести до винесення незаконного, 

необґрунтованого рішення судовим чи іншим державним органом, до 

безпідставного обмеження конституційних прав людини і громадянина, заподіяння 

шкоди здоров’ю, честі, гідності особи, її майну, а в кримінальній справі – навіть до 

позбавлення волі, безпідставному кримінальному переслідуванню. Саме тому 

адвокатура повинна забезпечувати доступ до адвокатської діяльності лише кращих 

юристів, здатних на високому професійному рівні представляти інтереси свого 

клієнта та надавати інші види юридичних послуг високої якості [60, c. 123]. На 

думку О.Г. Яновської, з метою забезпечення дійсно ефективної професійної 

діяльності адвоката, в тому числі в кримінальному провадженні, необхідно 

дотримуватись високих професійних стандартів при наданні особі доступу до 

адвокатської професії [212, c. 111]. 

Забезпечення належного рівня професійної компетентності є 

загальновизнаним міжнародно-правовим стандартом адвокатури та адвокатської 

діяльності. Відповідно до п.9. Основних положень про роль адвокатів, прийнятих 

VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. [111], уряди, 

професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають забезпечити адвокатам 

одержання відповідної освіти, підготовку і знання як їх ідеалів та етичних 

обов'язків, так і прав людини та основних свобод, визнаних національним і 

міжнародним правом.  

Рада Європи в своїх Рекомендаціях №(2000)21 про свободу здійснення 

професійних адвокатських обов’язків від 25 жовтня 2000 р. [163] закликає держав-

учасниць забезпечувати високий рівень правової освіти та особистої моралі всіх, 

хто воліє набути професію адвоката. При цьому правова освіта має зміцнювати 



82 

 

правові навички, підвищувати рівень усвідомлення етичних питань і питань прав 

людини та навчати адвокатів повазі до прав та інтересів клієнтів, захисту таких 

прав і сприянню їхньому здійсненню, а також сприянню належному відправленню 

судочинства. 

Принцип професійної компетенції проголошується в Хартії основних 

принципів європейської юридичної професії Ради адвокатських асоціацій і 

юридичних співтовариств Європи [214]. Зокрема, в п. g Хартії та відповідному 

коментарі зазначається, що адвокат не може ефективно консультувати та 

представляти клієнта, якщо у юриста немає відповідної професійної освіти і він не 

пройшов необхідну підготовку, яка дозволяє професіоналам бути в курсі постійних 

змін у праві і правозастосовній практиці у відповідній технологічній, соціальній та 

економічній обстановці. 

Наведені вище міжнародно-правові приписи зумовлюють існування на 

національних рівнях законодавчо регламентованих систем допуску до професії 

адвоката, які передбачають: 1) кваліфікаційні вимоги до осіб, що мають намір 

займатися адвокатською діяльністю, засновані на критеріях освіти, практичного 

досвіду, «моральної чистоти»; 2) спеціальну підготовку кандидатів на здобуття 

статусу адвоката (навчання в спеціалізованих закладах, стажування тощо); 

3) перевірку рівня професійної компетентності кандидата шляхом проведення 

кваліфікаційних іспитів; 4) надання особі офіційного статусу (професійного звання) 

адвоката з дотриманням формальних вимог процедурного характеру (ухвалення 

рішення компетентним органом, приведення до присяги, видання відповідного 

свідоцтва або ліцензії тощо). 

Зазначені елементи системи допуску до професії адвоката знайшли 

відображенні і в законодавстві України. Відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» особа для набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю повинна, по-перше, відповідати встановленим 

кваліфікаційним вимогам: мати повну вищу юридичну освіту, володіти державною 
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мовою, мати стаж роботи в галузі права не менше двох років; по-друге, скласти 

кваліфікаційний іспит; по-третє, пройти стажування (за певними виключеннями, 

встановленими законодавством); по-четверте, скласти присягу адвоката України та 

отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Очевидно, що в різних державах із різними правовими системами, історично 

сформованими традиціями функціонування адвокатури системи допуску до 

професії адвоката мають свої особливості та певні відмінні риси. Однак, це не 

скасовує єдиного загального підходу до формування адвокатського корпусу, при 

якому забезпечується високий рівень професіоналізму тих представників 

юридичного фаху, які виявили бажання присвятити себе адвокатській справі. 

Крім того, як відзначається в Заяві Міжнародної асоціації юристів (МАЮ) про 

загальні принципи стосовно відкриття практики іноземними юристами та 

регулювання щодо них [71], не дивлячись на відмінності між юридичними 

співтовариствами різних країн, існують певні загальні для всіх них суттєво важливі 

принципи, які включають в себе: відданість незалежності юристів, збереженню 

конфіденційності інформації клієнтів, заборону на конфлікти інтересів під час 

здійснення юридичної практики, підтримання високих етичних стандартів. 

За таких умов, при інтеграції сфер юридичних послуг та поширення 

транскордонної правничої діяльності, існують всі підстави для визнання в Україні 

юридичної сили рішень про присвоєння певним особам відповідного професійного 

статусу (звання), ухваленого компетентними органами іноземних держав, як 

підстави для надання таким особам права на здійснення адвокатської діяльності на 

території України без застосування національних правил доступу до професії. 

Іншими словами, перевірка рівня професійної компетенції іноземного адвоката в 

Україні не проводиться, оскільки це вже зроблено відповідними юрисдикційними 

органами іноземної держави та цього достатньо для здійснення іноземним 

адвокатом професійної діяльності в Україні. 

Однак, важливо розуміти, що наявність у особи професійного статусу, 
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кореспондованого з адвокатською професією згідно з законодавством іноземної 

держави, не може означати автоматичного набуття такою особою права на заняття 

адвокатською діяльністю в Україні. Визнання Україною рішень іноземних 

компетентних органів про надання адвокатського статусу не тільки не виключає, а, 

навпаки, зумовлює необхідність існування певних процедур підтвердження 

дійсності таких рішень для їх застосування в правовій системі України. В 

правознавстві для позначення подібних процедур використовується термін 

«легалізація».  

У загальновживаному розумінні термін «легалізація» (з французької мови 

legalisation – засвідчення, узаконення) означає перехід на легальне становище, 

надання законної сили, узаконення [176, c. 459]. Юридична енциклопедія містить 

декілька тлумачень зазначеного поняття: 1) офіційне визнання факту утворення 

юридичної особи, узаконення її діяльності, надання юридичної сили певному 

актові; 2) підтвердження дійсності підписів на документах; 3) у цивільному праві – 

це визнання самостійними суб’єктами цивільних правовідносин державних та 

інших підприємств і організацій а також об’єднань громадян [210, c. 324]. 

На наше переконання, виходячи зі свого первинного змісту, поняття 

«легалізація» є цілком застосовним щодо процедури надання офіційного, законного 

статусу професійній діяльності іноземного адвоката в Україні. Відповідно, є всі 

підстави для того, щоб вести мову про легалізацію професійної діяльності 

іноземних адвокатів в Україні як окремий інститут законодавства про адвокатуру 

та адвокатську діяльність. 

На думку І.Г. Орловської, легалізація адвокатів представляє собою сукупність 

форм діяльності суб’єктів адміністративного права та адміністративних процедур 

щодо визначення спроможності кандидата в адвокати здійснювати за своїми 

професійними, діловими, та моральними якостями адвокатську діяльність щодо 

захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом 

отримання посвідчення адвоката [109, c. 228]. Як видається, в наведеному 
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визначенні зміст легалізації адвокатської діяльності піддається певному звуженню, 

і зводиться виключно до перевірки рівня професійної компетенції майбутнього 

адвоката. Водночас, встановлення спроможності кандидата в адвокати здійснювати 

адвокатську діяльність на належному рівні є лише одним із елементів зазначеної 

легалізації. Причому, стосовно до легалізації професійної діяльності іноземних 

адвокатів в Україні цей елемент взагалі буде відсутнім.  

Легалізація адвокатської діяльності в Україні охоплює всю послідовність 

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

здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги у 

правовому статусі адвоката згідно з вимогами національного законодавства. В 

процесі легалізації відбувається документальне оформлення та засвідчення 

законних підстав для надання особі права здійснювати адвокатську діяльність в 

Україні. Тобто, кінцевою метою такої легалізації є узаконення професійної 

діяльності адвоката на території держави та в межах її юрисдикції. 

Специфіка адвокатської професії зумовлює необхідність легалізації діяльності 

іноземного адвоката в державі його перебування. В правовідносинах адвокат 

завжди виступає у якості носія спеціальної правосуб’єктності, яка передбачає 

наявність специфічних професійних прав, обов’язків та відповідальності. 

Процедура легалізації, представляючи собою своєрідну офіційну констатацію 

наявності законних підстав для здійснення професійної діяльності іноземним 

адвокатом в Україні, по суті є тим механізмом, що дозволяє такому адвокату 

набувати спеціальної правосуб’єктності в межах юрисдикції України з усім 

комплексом повноважень і гарантій, характерних для адвокатської діяльності 

згідно з національним законодавством.  

Крім того, згідно з законодавством України, набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю пов’язане з необхідністю реєстрації такого акту. На 

вимогу ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в нашій 

державі функціонує Єдиний реєстр адвокатів України (ЄРАУ), метою якого є 
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збирання, зберігання, облік і надання достовірної інформації про чисельність і 

персональний склад осіб, які мають право на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні, та про обрані ними організаційні форми адвокатської діяльності. До 

вказаного реєстру вносяться наступні відомості: прізвище, ім’я та по батькові 

адвоката; номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю; найменування і місцезнаходження організаційної 

форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; адреса робочого місця 

адвоката, номери засобів зв’язку; інформація про зупинення або припинення права 

на заняття адвокатською діяльністю; інші відомості, передбачені законодавством 

про адвокатуру та адвокатську діяльність.  

При вищезазначених умовах, легалізація професійної діяльності іноземного 

адвоката в Україні є засобом підтвердження:  

1) дійсності документів про відповідний професійний статус, отриманих 

іноземним адвокатом в своїй державі походження;  

2) реєстрації іноземного адвоката в ЄРАУ згідно з вимогами чинного 

законодавства; 

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

на нього гарантій професійної діяльності та юридичної відповідальності, 

передбачених законодавством України. 

Таким чином, легалізація професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні виконує контрольну функцію, що має за мету дотримання законодавства 

щодо виконання умов здійснення адвокатської діяльності та ведення ЄРАУ. 

Вихідним моментом у дослідженні інституту легалізації професійної 

діяльності іноземного адвоката в Україні є коректне визначення самого поняття 

«іноземний адвокат». За визначенням, наданим МАЮ, іноземним адвокатом 

вважається особа:  

- по-перше, якій надано дозвіл або іншим чином уповноважено на здійснення 
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юридичної практики в певній країні або в її внутрішній юрисдикції («Юрисдикція 

Походження»), і яка підпадає під контроль з боку органу, уповноваженого 

здійснювати регулювання адвокатської професії («Уповноважений Орган Країни 

Походження»);  

- по-друге, яка має намір розпочати юридичну практику в будь-якій іншій 

країні або її внутрішній юрисдикції, аніж в Юрисдикції Походження («Приймаюча 

Юрисдикція»), та у зв’язку з чим бажає отримати відповідний дозвіл від органу, 

уповноваженого здійснювати регулювання адвокатської професії в Приймаючій 

Юрисдикції («Уповноважений Орган Приймаючої Країни») [71, c. 101]. 

У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

використовується дещо інше формулювання – «адвокат іноземної держави», яке, по 

суті, є ідентичним до більш поширеного і вживаного у міжнародній практиці 

терміну «іноземний адвокат». При цьому, зміст зазначеного поняття в Законі не 

розкривається. Певну ясність у даному питанні вносить Положення про перелік 

документів та порядок включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру 

адвокатів України, затверджене рішенням РАУ від 01 червня 2013 р. № 155 

(Положення № 155) [124]. Зі змісту п.2.1. Положення № 155 випливає, що 

адвокатом іноземної держави вважається особа, яка має право на адвокатську 

практику (діяльність) у відповідній іноземній державі. Водночас, для більш повної 

законодавчої визначеності, доречним було б закріпити в ст. 1 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» легальну дефініцію розглядуваного поняття 

в наступній редакції: «адвокат іноземної держави – фізична особа, яка рішенням 

уповноваженого органу відповідної іноземної держави наділена правом 

здійснювати адвокатську діяльність на території такої держави відповідно до її 

законодавства». Таке визначення відображає правовий статус іноземного адвоката 

до моменту легалізації його професійної діяльності в Україні. Після легалізації 

іноземний адвокат вважається таким, що набув права здійснювати захист, 

представництво та надання інших видів правової допомоги на території України з 
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відповідним комплексом професійних прав, обов’язків та гарантій, визначених 

законодавством України про адвокатуру та адвокатську діяльність. 

Необхідно розуміти, що як важливий і необхідний елемент правового 

регулювання траснкордонного надання юридичних послуг, інститут легалізації 

професійної діяльності іноземного адвоката в приймаючій державі за жодних 

обставин не може використовуватись національними урядами як 

протекціоністський інструмент обмеження доступу іноземних адвокатів до 

національної сфери надання правової допомоги. Квінтесенцією такої легалізації є 

ідея збереження розумного балансу між створенням сприятливих умов для вільного 

транскордонного руху юридичних послуг згідно з вимогами GATS, з одного боку, 

та врахуванням національних особливостей здійснення адвокатської діяльності в 

приймаючій державі та інтересів її адвокатського співтовариства, – з іншого. 

Відтак, формування процедури легалізації професійної діяльності іноземного 

адвоката повинно відбуватись на основі певних засадничих положень, вихідних 

принципів, що відображатимуть зазначену ідею. Аналіз міжнародно-правових 

документів, присвячених даному аспекту регулювання адвокатури та адвокатської 

діяльності, дає підстави виділити такі положення:  

1) уповноважений орган приймаючої держави має юридично виправдане право 

здійснювати легалізацію професійної діяльності іноземних адвокатів на території 

такої держави; 

2) процедура легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів у 

приймаючій державі повинна бути справедливою, недискримінаційною та 

заснованою на застосовуваних однаково для всіх об’єктивних критеріях. Будь-які 

обмеження щодо допуску іноземного адвоката до юридичної практики мають бути 

виправданими з точки зору суспільних інтересів в приймаючій державі; 

3) норми і правила, які стосуються порядку легалізації професійної діяльності 

іноземних адвокатів в приймаючій державі, повинні бути прозорими, зрозумілими і 

мати послідовне застосування; 



89 

 

4) порядок легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів необхідно 

розробляти і застосовувати таким чином, щоб, в кінцевому рахунку, він сприяв 

захисту інтересів клієнтів, а також заохочував і полегшував ефективне надання 

юридичних послуг, при цьому будучи сумісним із захистом суспільства, 

підтриманням професійних стандартів і незалежності адвокатського співтовариства 

в приймаючій державі [43, c. 35-40]. 

В Україні порядок легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів 

регламентується ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». Відповідно до її положень, як компетентний орган, уповноважений 

безпосередньо ухвалювати рішення щодо розглядуваної легалізації, виступає 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за місцем проживання чи 

перебування іноземного адвоката в Україні. Такий підхід виглядає цілком логічним 

і виправданим, ураховуючи роль і місце кваліфікаційно-дисциплінарних комісій в 

процесі формування адвокатського корпусу в Україні. Головними напрямками 

діяльності таких комісій є визначення рівня фахової підготовленості осіб, які 

виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення 

питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів, що цілком 

співвідноситься із тими цілями, які переслідує інститут легалізації професійної 

діяльності іноземних. 

Виходячи з назви ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», процедура легалізації офіційно іменується як «набуття адвокатом 

іноземної держави права на заняття адвокатською діяльністю в Україні». Власне 

сама легалізація виражається у включенні іноземного адвоката до ЄРАУ і, 

відповідно, всі її процедурні моменти пов’язані з цим актом. 

Включення іноземного адвоката до ЄРАУ проводиться в заявочному та 

дозвільному порядку. Заявочний порядок легалізації передбачає необхідність 

звернення іноземного адвоката до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури з відповідною заявою. Для підтвердження адвокатського статусу 
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заявника ч.2 ст.59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

вимагає подання разом із заявою ряду документів, що підтверджують право такого 

адвоката на заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі. 

Законодавець не надає точного переліку таких документів, віднісши це до 

компетенції РАУ. Документи, які в обов’язковому порядку повинні додаватися до 

заяви іноземного адвоката про включення його до ЄРАУ, передбачені п.п. 2.2.1.- 

2.2.7. Положення № 155 і можуть бути умовно поділені на п’ять груп: 

1) копії документів, що посвідчують особу іноземного адвоката та 

підтверджують законність його проживання чи перебування на території України; 

2) документи, які засвідчують право заявника здійснювати адвокатську 

діяльність та підтверджують його адвокатську практику в державі походження до 

моменту звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Україні; 

3) документ щодо притягнення заявника до дисциплінарної відповідальності 

та стан дисциплінарних стягнень за час здійснення ним адвокатської діяльності та 

про статус застосованих дисциплінарних санкцій (активні, погашені) в країні, де 

адвокат іноземної держави отримав право здійснювати адвокатську діяльність; 

4) документи, що засвідчують відсутність підстав для відмови у включенні 

адвоката іноземної держави до ЄРАУ; 

5) платіжні документи про виконання заявником фінансових зобов’язань, 

пов’язаних із організаційно-технічним забезпеченням процедури легалізації. 

Як бачимо, до числа документів, прямо передбачених ч.2 ст.59 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відноситься лише друга група, яка 

включає в себе, по-перше, довідку, витяг чи інший документ встановленої форми, 

виданий компетентним органом держави, в якій заявник має право здійснювати 

адвокатську діяльність (п.2.2.3. Положення), а, по-друге, документ про те, що 

заявник, на час звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

практикує адвокатську діяльність в своїй державі (п.2.2.4.). Для найбільш повного 

та об’єктивного підтвердження адвокатського статусу заявника, документ 
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компетентного органу держави походження повинен бути максимально 

інформативним і включати в себе: дату рішення та орган, який видав дозвіл на 

заняття адвокатською діяльністю; категорії справ, в яких заявник має право 

практикувати; дозвіл представляти клієнтів у суді; право виступати перед 

найвищим судом держави. 

Інші групи документів, необхідність подання яких визначена Положенням 

№ 155, законодавчо не регламентовані та є результатом своєрідної розширювальної 

інтерпретації порядку легалізації професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні з боку РАУ. Дана обставина зумовлює необхідність пошуку відповіді на 

запитання про те, наскільки позиція РАУ є виправданою і такою, що відповідає 

вимогам справедливості, прозорості, зрозумілості і послідовності реалізації 

політики у сфері легалізації адвокатської діяльності. 

Перш за все слід виходити з того, що заявники, як правило, є іноземцями або 

особами без громадянства, які в’їхали на територію України, а тому легалізація їх 

професійної діяльності напряму залежить від законності підстав перебування в 

нашій державі та особливостей правового статусу, визначеного Законом України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [153]. Відтак, вимога 

надання документів, що підтверджують законність підстав перебування іноземного 

адвоката на території України та статус такого перебування є цілком виправданою 

з точки зору інформаційно-правового забезпечення процедури легалізації його 

професійної діяльності. 

Дещо неоднозначно виглядає вимога щодо надання іноземним адвокатом 

документу про його дисциплінарну відповідальність і застосовані до нього 

дисциплінарні санкції в державі походження. З одного боку, вказані відомості 

безпосередньо не стосуються процедури легалізації, оскільки вітчизняне 

законодавство не ставить вирішення питання про включення іноземного адвоката 

до ЄРАУ у залежність від характеру дисциплінарної практики, застосованої до 

іноземного адвоката в державі походження. З іншого боку, не можна не 
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враховувати тієї обставини, що після легалізації професійна діяльність іноземного 

адвоката потрапляє в юрисдикцію дисциплінарних органів адвокатури України та у 

разі вчинення таким адвокатом дисциплінарного проступку він несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, передбаченому для адвокатів України з урахуванням 

певних особливостей, про які буде йтися нижче (ст.60 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). Відповідно, дані про попередні 

дисциплінарні порушення, допущені іноземним адвокатом в період здійснення 

професійної діяльності в державі походження, матимуть виключно важливе 

значення для визначення міри дисциплінарного впливу на такого адвоката у 

випадку вчинення ним дисциплінарного проступку після легалізації в Україні. У 

такому ракурсі подання іноземним адвокатом вказаних документів як обов’язкової 

умови легалізації його професійної діяльності в Україні є цілком виправданим. 

Відповідно до п.2.2.6. Положення № 155, іноземний адвокат до заяви про 

включення до ЄРАУ в обов’язковому порядку повинен додати довідку РАУ про 

відсутність інформації, що заявник останні два роки був виключений з ЄРАУ, або 

відносно нього приймалося рішення про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю як адвоката України. По суті вказаний документ засвідчує 

відсутність підстав для відмови у легалізації професійної діяльності іноземного 

адвоката в Україні, а тому є необхідним процедурним компонентом для 

правильного вирішення зазначеного питання. 

Таким чином, можна констатувати, що для об’єктивного розгляду та 

вирішення звернення іноземного адвоката про включення його до ЄРАУ, 

необхідними є не тільки дані про його право здійснювати адвокатську діяльність в 

державі походження, а й цілий ряд іншої інформації, яка засвідчується 

відповідними документами. Відтак, розширювальний підхід у визначенні переліку 

документів, необхідних для легалізації професійної діяльності іноземного адвоката 

в Україні є цілком виправданим з позиції тих цілей, які стоять перед 

досліджуваним інститутом. Водночас, для уникнення колізій між нормами 
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законодавства та регуляторними актами РАУ, доцільно було б в даному контексті 

дещо змінити редакцію відповідної норми ч.2 ст.59 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», сформулювавши її більш узагальнено: «До 

заяви додаються документи, перелік яких затверджується Радою адвокатів 

України». 

Як зазначалося вище, ще однією характерною рисою легалізації професійної 

діяльності іноземного адвоката в Україні є її дозвільний характер. Це означає, що 

сам акт легалізації відбувається на підставі рішення (дозволу) кваліфікаційної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про включення 

іноземного адвоката до ЄРАУ. Алгоритм дозвільної легалізації прописаний у ч.ч. 3-

4 ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і зводиться до 

простого правила: за результатами розгляду заяви іноземного адвоката та доданих 

до неї документів кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури протягом 10 днів приймає рішення про включення такого адвоката до 

ЄРАУ за умови, що відсутні підстави для протилежного рішення. 

Частина 4 ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

визначає підстави для відмови у включенні адвоката іноземної держави до ЄРАУ, а 

саме: 1) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури про виключення такого адвоката з ЄРАУ - протягом двох років з дня 

прийняття такого рішення; 2) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю як адвоката України - протягом двох років з дня прийняття такого 

рішення; 3) неподання документів, передбачених частиною другою цієї статті, або 

їх невідповідність установленим вимогам. 

Перша з наведених підстав є своєрідним аналогом обставини, що виключає 

набуття адвокатського статусу в Україні. За загальним правилом, передбаченим 

п. 3. ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не може 

бути адвокатом особа, яка позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - 



94 

 

протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю. Цілком логічно, що схоже правило застосоване і щодо 

іноземних адвокатів і будь-яка дискримінаційна складова в цьому плані є 

абсолютно виключено. 

Друга підстава, як слушно зауважує А.В. Микітенко, носить швидше 

формальний характер і поширюється на дуже вузьке коло, в яке входять колишні 

українські адвокати, які встигли протягом двох років від прийняття рішення про 

припинення права на їх заняття адвокатською діяльністю в якості адвоката 

України, зробити наступне: 1) змінити громадянство України на громадянство 

іноземної держави; 2) стати адвокатом іноземної держави; 3) подати заяву про 

включення до ЄРАУ з належним пакетом документів [94, c. 15]. 

Третя підстава також є цілком зрозумілою, прозорою і виконує скоріше 

дисциплінуючу функцію в процедурі легалізації, змушуючи іноземного адвоката 

максимально відповідально ставитись до оформлення необхідної документації. 

Позитивно слід відзначити закладену у законі можливість оскарження 

іноземним адвокатом рішення про відмову у включенні його до ЄРАУ. При цьому 

застосовується загальний підхід, характерний для оскарження всіх рішень 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – строк для оскарження складає 

тридцять днів з моменту отримання іноземним адвокатом відповідного рішення, 

суб’єктом розгляду скарги виступають або Вища кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури або суд. 

Важливим аспектом легалізації професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні є виконання останнім певних фінансових зобов’язань, пов’язаних із 

внесками на забезпечення адвокатського самоврядування. Необхідність та 

обґрунтованість таких внесків з боку іноземного адвоката не викликає сумніву, 

зважаючи на ту обставину, що після легалізації останній певною мірою 

інтегрується в адвокатське співтовариство України і може розраховувати на захист 

своїх професійних прав з боку органів адвокатського самоврядування. Основна 
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проблема полягає у тому, щоб зазначені внески, а точніше їх розмір, не стали 

інструментами політики протекціонізму у питаннях допуску іноземних адвокатів у 

національну сферу надання правових послуг, що може йти у розріз із міжнародно-

правовими зобов’язаннями, взятими на себе Україною в процесі інтеграції в СОТ та 

систему GATS. Іноземний адвокат після легалізації своєї професійної діяльності в 

Україні стає членом її адвокатського співтовариства і цілком вправі розраховувати 

на те, щоб обсяг його фінансових зобов’язань із забезпечення адвокатського 

самоврядування в державі перебування як мінімум не перевищував обсягу 

аналогічних зобов’язань для місцевих адвокатів.  

Відповідно до п. 2.2.7. Положення № 155 для легалізації своєї професійної 

діяльності в Україні іноземний адвокат повинен сплатити на рахунок відповідної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури одноразовий внесок на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в частині організаційно-

технічного забезпечення у розмірі, встановленому рішенням РАУ. Привертає до 

себе увагу та обставина, що сплата вищезазначеного внеску не передбачена 

законодавством України, на відміну від таких джерел фінансування, як, наприклад, 

плати за складання кваліфікаційного іспиту чи щорічних внесків адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. У зв’язку з цим, для 

уникнення питань щодо правомірності стягнення з іноземних адвокатів плати за 

організаційно-технічне забезпечення легалізації, доцільно було б передбачити 

відповідну норму в ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» із закріпленням граничного розміру такої плати. 

Розмір такого внеску був визначений рішенням РАУ від 01 червня 2013 р. 

№ 156 і в початковій редакції п.1 цього рішення складав чималу суму – 10 

мінімальних заробітних плат [139], що не могло не викликати певних 

непорозумінь.  

Очевидно, що розмір будь-якого внеску, пов’язаного із забезпеченням 

функціонування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, повинен бути 
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співмірним із обсягом організаційно-технічних витрат, необхідних для реалізації 

тієї функції, у зв’язку із якою робиться внесок. Зокрема, розмір плати за складання 

кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття витрат на 

забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та не може перевищувати трьох 

мінімальних заробітних плат, установлених законом на день подання особою заяви 

про допуск до складення кваліфікаційного іспиту (ч.2 ст.58 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). Цілком очевидно, що з точки зору 

організаційно-технічних витрат проведення кваліфікаційного іспиту є більш 

затратним заходом у порівнянні із вирішенням питання про внесення іноземного 

адвоката до ЄРАУ. На фоні цього розмір «плати за легалізацію» у вигляді 10 

мінімальних заробітних плат виглядав явно завищеним [41, c. 45-47]. 

Неоднозначною виглядала і ситуація з щорічними внесками іноземних 

адвокатів на адвокатське самоврядування. В абз. 2 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначається: «Розмір щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим 

для всіх адвокатів». Як видно із змісту наведеної норми, вона поширює свою дію 

на всіх адвокатів, які на законних підставах здійснюють адвокатську діяльність на 

території України і внесені до ЄРАУ. До числа останніх, поза всяким сумнівом, 

відносяться й іноземні адвокати, що легалізували свою професійну діяльність в 

Україні. 

На Установчому з’їзді адвокатів України було ухвалено рішення щодо 

встановлення щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування та рекомендований граничний розмір такого внеску на рівні не 

більше однієї мінімальної заробітної плати на рік станом на 1 січня поточного року, 

у якому сплачується такий внесок. Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17 

грудня 2012 р. відбулося закріплення розміру щорічного внеску на рівні однієї 

мінімальної заробітної плати на рік [144]. Водночас, РАУ у своєму рішенні № 157 
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від 01 червня 2013 р. для адвокатів іноземної держави встановила щорічний внесок 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у розмірі 20 мінімальних 

заробітних плат станом на 01 січня поточного року, в якому такі внески 

сплачуються [140]. В даному випадку привертає увагу до себе не тільки факт 

встановлення для іноземного адвоката внеску, відмінного від аналогічних внесків 

вітчизняних адвокатів, але і разюча різниця у розмірах таких внесків. Очевидно, що 

подібний крок ставив у нерівне становище іноземних адвокатів по відношенню до 

вітчизняних адвокатів і був, відверто кажучи, протекціоністським інструментом 

обмеження доступу перших до сфери надання правових послуг в Україні. 

Вказана неоднозначна ситуація з фінансовими зобов’язаннями іноземних 

адвокатів по відношенню до адвокатського самоврядування в Україні була 

вирішена лише на початку 2017 р. РАУ своїм рішенням № 4 від 03 лютого 2017 р. 

[156] серед усього іншого внесла зміни до двох вищезгаданих своїх рішень, 

встановивши таким чином для іноземних адвокатів плату за організаційно-технічне 

забезпечення в розмірі плати, що встановлюється за складання кваліфікаційного 

іспиту, а щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування – у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року, тобто аналогічно 

із вітчизняними адвокатами. Зауважимо, що подібний підхід, який фактично 

урівняв розмір розглядуваних внесків вітчизняних та іноземних адвокатів, отримав 

підтримку більшості опитаних нами респондентів (58%). 

Отже, порядок легалізації професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні загалом відповідає міжнародним принципам і стандартам у цій сфері, але 

існують певні процедурні недоліки, усунення яких наблизить Україну до більш 

гармонічного втілення у життя взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань із 

забезпечення безперешкодного доступу у національну сферу надання правових 

послуг. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Основними етапами ґенези доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності на території Україні є: 

а) перший етап (особистий), який характеризувався виключно особистим 

характером представництва своїх інтересів під час розгляду справи і відсутністю 

можливості не тільки доступу до цього процесу іноземців, але навіть родичів, 

близьких та друзів; 

б) другий етап (родинний), головною особливістю якого виступало те, що з 

його настанням доступ до представництва одержали родичі та друзі сторони 

процесу, але доступ іноземців до такого роду діяльності продовжував бути 

ускладненим; 

в) третій етап (професійний), сутність якого проявилася у тому, що 

представницькою діяльністю набуває можливість займатися стороння по 

відношенню до клієнта особа, для якої такого роду діяльність починає ставати 

основним або принаймні головним джерелом доходів, проте доступ іноземців до 

такої практики залишався закритим або маловірогідним; 

г) четвертий (відкритий), який у відповідності до сучасних космополітичних 

тенденцій передбачає можливість вільного або ускладненого необхідністю 

здійснити певні формальні дії доступу іноземних представників цієї професії до 

практики не у країні, одержання статусу адвоката. 

2. Під категорією «іноземний адвокат» необхідно розуміти особу, яка 

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

відповідно до змісту національних норм або міжнародних домовленостей набула 

права здійснювати адвокатську діяльність в Україні. 

3. Найбільш перспективним напрямом для імплементації моделі залучення 

іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні виступає внутрішнє 

законодавство ЄС, яке відповідно до ідеї єдиного ринку забезпечує найбільший 
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простір для адвокатів країн-членів союзу здійснювати професійну діяльність за 

кордоном. 

4. Основні підходи до практики забезпечення доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в іншій країні можуть бути класифіковані за такими 

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

надання юридичних послуг; б) строки здійснення професійної діяльності за 

кордоном; в) територіальна специфіка надання юридичних послуг; г) межі свободи 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності; ґ) характер самостійності 

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

у яких допускаються до національної юридичної практики. 

5. Загальносвітова торгова кон’юнктура, інтеграційні процеси в економічній, 

політичній, культурній та інших сферах суспільного життя на планеті зумовлюють 

потребу у професійній юридичній діяльності без жорсткої прив’язки до території 

певної держави та її юрисдикції. Пошук шляхів вирішення цієї проблеми 

закономірно привів до ухвалення на міжнародно-правовому рівні загальновизнаних 

стандартів і правил, спрямованих на усунення перешкод для здійснення юридичної 

практики суб’єктами, що отримали свій професійний статус в країні іншій, аніж та, 

в якій має місце вказана практика. 

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

контексті міжнародно-правових положень, що визначають основи функціонування 

Світової організації торгівлі, повинна вважатися наданням послуг на договірній 

основі. Відповідно, на такі послуги при їх транскордонному наданні повинен 

поширюватися режим найбільшого сприяння, що означає обов’язок кожної 

держави-члена СОТ надати послугам і постачальникам послуг з будь-якої іншої 

держави-члена СОТ щодо всіх заходів, які торкаються поставки послуг, режим, не 

менш сприятливий, аніж той, який вона надає таким же своїм послугам або 

постачальникам послуг. Системний аналіз положень Генеральної угоди про 

торгівлю послугами, Протоколу про вступ України до СОТ, Графіку специфічних 



100 

 

зобов’язань в секторі послуг, Переліку вилучень з режиму найбільшого сприяння 

дає підстави для висновку про те, що Україна при вступі до СОТ не встановила 

жодних обмежень і виключень стосовно режиму найбільшого сприяння для сфери 

надання правових послуг, що, в свою чергу, означає відсутність на рівні 

міжнародних зобов’язань України перешкод для здійснення професійної діяльності 

іноземними адвокатами на її території в однаковому правовому режимі із 

вітчизняними адвокатами. 

7. Легалізація адвокатської діяльності в Україні охоплює всю послідовність 

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

здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої (правової) 

допомоги у правовому статусі адвоката згідно з вимогами національного 

законодавства. В процесі легалізації відбувається документальне оформлення та 

засвідчення законних підстав для надання особі права здійснювати адвокатську 

діяльність в Україні. Тобто, кінцевою метою такої легалізації є узаконення 

професійної діяльності адвоката на території держави та в межах її юрисдикції. 

Специфіка адвокатської професії зумовлює необхідність легалізації діяльності 

іноземного адвоката в державі його перебування. В правовідносинах адвокат 

завжди виступає як носій спеціальної правосуб’єктності, що передбачає наявність 

специфічних професійних прав, обов’язків та відповідальності. Процедура 

легалізації, що виступає своєрідною офіційною констатацією наявності законних 

підстав для здійснення професійної діяльності іноземним адвокатом в Україні, по 

суті є тим механізмом, що дозволяє такому адвокату набувати спеціальної 

правосуб’єктності в межах юрисдикції України з усім комплексом прав, обов’язків 

і гарантій, характерних для адвокатської діяльності згідно з національним 

законодавством. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ  

ІНОЗЕМНОГО АДВОКАТА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Права та обов’язки іноземного адвоката в Україні 

 

Міжнародно-правові зобов’язання України, що виникли у зв’язку зі вступом в 

СОТ та приєднанням до GATS, створили передумови для забезпечення доступу 

іноземних адвокатів до її національної сфери надання правових послуг. Водночас, 

конкретний механізм інтеграції іноземних адвокатів у вказану сферу напряму 

залежить від обсягу наданих їм правових можливостей із здійснення професійної 

діяльності в Україні. В літературі надані та гарантовані законом правові 

можливості адвоката, які дозволяють йому за допомогою власних активних дій 

максимально повно надавати кваліфіковану правову допомогу довірителям, 

називають адвокатськими повноваженнями  [199, c. 19]. 

У загальновживаному значенні термін «повноваження» означає право, надане 

кому-небудь для здійснення чогось [175, c. 684]. Відтак, у структурі повноважень 

адвоката необхідно виділяти два компоненти: по-перше, це професійні права 

адвоката, по-друге, це напрямки застосування таких прав при здійсненні 

професійної діяльності щодо надання правової допомоги. 

Але перш ніж звернутися до аналізу прав, якими наділяється іноземний 

адвокат в Україні, слід зауважити, що у науковій літературі права та обов’язки 

адвоката традиційно та безспірно визнаються серцевиною його правового статусу 

[9; 66; 75; 12]. 

Законодавче регулювання обсягу професійних прав іноземних адвокатів в 

Україні порівняно з їх вітчизняними колегами на сьогоднішній день реалізовано на 

паритетних засадах. Відповідно до ч. 6 ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», іноземний адвокат при здійсненні адвокатської діяльності 
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на території України користується правами ідентичними до тих, що поширюються 

на вітчизняних адвокатів. Це означає, що з моменту легалізації своєї професійної 

діяльності на території України (включення до ЄРАУ) іноземний адвокат для 

належного виконання укладених ним договорів про надання правової допомоги 

отримує право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської 

етики та вказаними договорами, зокрема:  

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій 

документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських 

об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб). Проблемні 

питання отримання документів шляхом направлення адвокатських запитів 

неодноразово розглядалися вітчизняними науковцями [183; 184; 180; 181 та ін.];  

2) представляти та 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;  

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з 

необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, 

що містять інформацію з обмеженим доступом; 

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у 

встановленому законом порядку; 

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб 

та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці 

клопотання і скарги; 

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях 

колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 
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7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в 

установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, 

документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів 

справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види 

правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід 

судового засідання в порядку, передбаченому законом; 

9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо 

законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; 

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що 

потребують спеціальних знань; 

11) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України. 

Наділення адвоката професійними правами, перш за все, спрямоване на 

надання оперативної та кваліфікованої юридичної допомоги особам, які за нею 

звернулися. Реалізація адвокатом своїх прав значно полегшує роботу із 

встановлення фактичних обставин справи, що безперечно прискорює їх розгляд і 

вирішення [6, c. 28]. Як зазначає Д.П. Фіолевський, «професійні права – це 

професійний інструментарій адвоката, його головна зброя у повсякденній боротьбі 

на правовому фронті. Така дещо мілітаризована риторика є абсолютно 

виправданою, бо адвокат завжди знаходиться на лінії зіткнення інтересів сторін, 

чиї позиції протистояння бувають не тільки несумісними, але і взаємовиключними. 

Для адвоката це завжди «боротьба» у відстоюванні законних інтересів чи 

порушених прав своїх клієнтів фізичних та юридичних осіб» [200, c. 142].  

Повноцінний правовий інструментарій є необхідною запорукою ефективного 

надання правової допомоги іноземним адвокатом і загалом його правовий статус 

створює для цього всі передумови. В той же час слід враховувати, що професійні 

права адвоката в переважній своїй більшості носять позитивний характер, що 

означає необхідність їх реалізації через відповідну забезпечувальну діяльність 
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державних органів та посадових осіб. Як зазначається у літературі, позитивні 

зобов’язання держави в найбільш загальному вигляді передбачають активні дії, 

спрямовані на утвердження, захист та сприяння реалізації таких прав [205, c. 33]. З 

даного приводу С.В. Гончаренко слушно вказує на те, що одним із найважливіших 

елементів позитивного змісту обов’язків держави щодо забезпечення права на 

правову допомогу стають професійні права захисника, без реалізації котрих 

конвенційне право на захист лишається «абстрактним та ілюзорним» [47, c. 873]. 

Відтак, норму про поширення на іноземного адвоката професійних прав, 

визначених законодавством України про адвокатуру та адвокатську діяльність, слід 

тлумачити не тільки у як урівнювання обсягу правих можливостей іноземного і 

вітчизняного адвоката, а й у якості безапеляційної вимоги створення належних 

умов для реалізації таких можливостей незалежно від країни походження адвоката. 

Дискримінаційними, а отже, і недопустимими є будь-яке обмеження у реалізації 

повного комплексу професійних прав адвокатом, обумовлені набуттям останнім 

свого професійного статусу в державі іншій, аніж Україна. 

Обсяг професійних прав відображає одну із сторін повноважень іноземного 

адвоката. Наділення останнього комплексом професійних прав створює для нього 

певні правові можливості при здійсненні професійної діяльності на території 

України. Однак, для повноцінної реалізації повноважень іноземного адвоката 

також необхідним є чітке окреслення сфери практичного застосування 

вищевказаних правових можливостей. В даному випадку мова йде про законодавчо 

визначені види адвокатської діяльності, які, за визначенням О.Д. Бойкова, з точки 

зору змістовної сторони адвокатського статусу сприймаються як право адвоката 

вступати у відповідні правовідносини при наданні кваліфікованої юридичної 

допомоги [16, c. 26]. 

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» адвокатська діяльність на території нашої держави може здійснюватися 

за наступними видами: 
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1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, 

правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, держави; 

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру; 

3) захист 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 у 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; 

4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; 

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 

6) 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; 

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних 

судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 

статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних 

організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; 

8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних 

покарань. 
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Наведений перелік не є вичерпним, що дає можливість адвокату здійснювати 

інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом (ч. 2 ст. 19 Закону «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Вітчизняне законодавство не передбачає спеціальної регламентації видів 

професійної діяльності, доступних для іноземних адвокатів в Україні. Ані вже 

згадувана ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ані 

інші положення вказаного законодавчого акту не містять норм, які б 

встановлювали окремий перелік видів професійної діяльності іноземного адвоката 

або обмежували повноваження останнього в цій частині порівняно з вітчизняними 

адвокатами. В такій ситуації ураховуючи, що Графік специфічних зобов’язань в 

секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ не передбачає жодних 

виключень із режиму найбільшого сприяння для правових послуг, можна 

констатувати, що не може існувати будь-яких обмежень повноважень іноземного 

адвоката щодо здійснення всіх видів адвокатської діяльності, передбачених 

законодавством України. Аналогічний висновок випливає із базового загально-

дозвільного принципу правового регулювання – «дозволено все, що не заборонено 

законом». Вказане засадниче положення «зумовлює зміст і спрямованість 

поведінки людини та всіх інститутів громадянського суспільства, яким 

гарантується можливість діяти будь-яким чином та у будь-який спосіб, не 

порушуючи індивідуальну свободу, права інших людей чи законодавчо встановлені 

заборони» [28, c. 57]. Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» адвокат іноземної держави може здійснювати адвокатську 

діяльність в Україні з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Відтак, 

якщо закон не містить прямих заборон щодо здійснення іноземним адвокатом 

професійної діяльності за певними напрямками, то його повноваження охоплюють 

всі види адвокатської діяльності, передбачені законодавством України. 

Однак, РАУ застосувала дещо інший підхід у визначенні обсягу повноважень 

іноземного адвоката щодо надання правової допомоги на території України. 
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Зокрема, затверджене рішенням вказаного органу адвокатського самоврядування 

Положення № 155 містить у своїй структурі окремий четвертий розділ, який 

присвячений особливостям статусу адвокатів іноземної держави, включених до 

ЄРАУ. Його п. 4.1. сформульовано наступним чином: «Адвокати іноземної 

держави на території України можуть надавати правові послуги лише з питань 

міжнародного права та законодавства країни, в якій вони отримали право на 

заняття адвокатською діяльністю. Представництво клієнтів в українських судах 

всіх рівнів адвокат іноземної держави має право здійснювати лише спільно з 

адвокатом України на підставі укладеної відповідної угоди». 

Убачається, що подібне рішення РАУ, не маючи під собою відповідного 

законодавчого підґрунтя, відображає скоріше корпоративні інтереси вітчизняної 

адвокатури, але аж ніяк не міжнародно-правові зобов’язання України та положення 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Тим не менше, на 

даний момент в результаті впровадження в регуляторну політику органів 

адвокатського самоврядування згаданого підходу обсяг повноважень іноземних 

адвокатів в Україні значно звужується. 

Неможливість надавати правові послуги з питань українського законодавства 

виключає здійснення іноземним адвокатом своїх повноважень у кримінальному 

процесуальному статусі захисника, представника потерпілого, цивільного 

позивача/відповідача, особи, що надає правову допомогу свідку. Нівелюються 

повноваження іноземного адвоката у провадженнях про адміністративні 

правопорушення. 

Проблематичною виглядає повноцінна реалізація іноземним адвокатом 

представницьких функцій в судах під час здійснення цивільного, господарського, 

адміністративного судочинства чи конституційного провадження. Зважаючи на те, 

що здійснення судочинства регламентується процесуальним законодавством, 

вжиття іноземним адвокатом певних процесуальних заходів і дій в інтересах свого 

довірителя є нічим іншим, як наданням правових послуг з питань законодавства 
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України, тобто забороненим для іноземця видом адвокатської діяльності з позиції 

Положення №155. По суті, іноземний адвокат позбавлений права самостійно 

здійснювати процесуальні повноваження представника і ця роль відводиться 

адвокату України, який діє на основі договірних відносин з іноземним адвокатом. 

Останній же має можливість лише надавати консультативну та роз’яснювальну 

допомогу з питань міжнародного права та законодавства держави свого 

походження. Схожа ситуація має місце й у випадку з представництвом інтересів 

клієнтів в інших державних органах або перед третіми особами: в цих ситуаціях 

питання вітчизняного законодавства не можуть не виникати що, відповідно, тягне 

за собою серйозні обмеження повноважень для іноземного адвоката. 

Зрештою і всі інші види адвокатської діяльності, передбачені ч.1 ст.19 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», можуть здійснюватися 

іноземними адвокатами в Україні з суттєвими застереженнями, оскільки при цьому 

не можуть не виникати в тій чи іншій мірі питання, пов’язані з законодавством 

України. Причому такі питання можуть мати як матеріально-правовий, так і 

процедурний (процесуальний характер). Не слід також забувати про те, що 

відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України. Міжнародно-правові норми, що закріплюються у вказаних 

документах, підлягають застосуванню у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства (ч.1 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори 

України» [150]). Іншими словами, питання міжнародного права, норми якого 

закріплені в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, вважаються такими, що стосуються національного 

законодавства, а тому за логікою Положення № 155 не можуть бути предметом 

правових послуг іноземного адвоката в Україні. 

Таким чином, в окреслених вище умовах повноваження іноземного адвоката в 

Україні де-факто зводяться до надання інформації, консультацій і роз’яснень з 
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питань законодавства держави, в якій він отримав право на здійснення адвокатської 

діяльності, а також за певних умов представництва інтересів клієнтів в 

міжнародних та/або іноземних судових інстанціях та складання пов’язаних із цим 

процесуальних документів (позовів, заяв, скарг тощо). Вказані правові послуги 

можуть надаватися як разово, так і на систематичній основі в рамках правового 

супроводу діяльності клієнта іноземного адвоката, однак це не змінює обмеженого 

характеру обсягу повноважень останнього на території України. 

Одним із мотивів ухвалення РАУ рішення про обмеження повноважень 

іноземних адвокатів в Україні стало те, що останні не завжди володіють 

українською мовою та необхідними знаннями українського законодавства [36]. У 

зв’язку з цим можна припустити, що керівний орган адвокатського самоврядування 

керувався не тільки міркуваннями захисту вітчизняних адвокатів від конкуренції з 

боку їх іноземних колег, а й інтересами осіб, які отримують адвокатські послуги на 

території нашої держави, оскільки не можна гарантувати якісну правову допомогу 

від особи, яка не підтвердила у встановленому порядку свою компетентність у 

питаннях законодавства України. Але слідуючи виключно такій логіці, наступним 

кроком повинна була б стати заборона вітчизняним адвокатам надавати правові 

послуги з питань, що стосуються законодавства зарубіжних країн. Проте подібних 

обмежень для адвокатів України не існує. То чому ж до іноземних адвокатів РАУ 

застосовує презумпцію недостатньої некомпетентні у питаннях законодавства 

України? 

Аналізуючи обґрунтованість застосування обмежувального підходу до 

питання про повноваження іноземного адвоката в Україні не можна забувати ще 

один вкрай важливий момент: в Україні не існує монополії адвокатів на надання 

правових послуг
2
. Більше того, для осіб, які надають юридичні послуги в Україні, 

не становлено жодних кваліфікаційних вимог, а сама вказана діяльність не підлягає 

                                                           
2
 За виключенням захисту у кримінальному провадженні та надання професійної правничої допомог у судовому 

процесі за виключенням спорів, передбачених процесуальним законодавством. 



110 

 

ліцензуванню. В результаті маємо парадоксальну ситуацію, коли будь-який 

громадянин України, іноземець або особа без громадянства, навіть без юридичної 

освіти, мають можливість надавати правові послуги з питань законодавства 

України, в тому числі у певних категоріях справ здійснювати представництво в 

судах на підставі довіреності фізичної або юридичної особи, а іноземний адвокат 

вказаних повноважень позбавляється, причому позбавляється внаслідок свого 

професійного статусу, здобутого в іншій країні. 

Зазначена проблема є типовою для більшості країн пострадянського простору. 

З даного приводу слушно висловився М.Ю. Барщевський. Автор зазначає, що для 

іноземних адвокатів, тобто осіб, які пройшли процедуру допуску до адвокатури в 

своїй країні і значить, як правило, відповідають серйозним кваліфікаційним та 

іншим вимогам і підкоряються правилам професійної етики, законодавство 

передбачає процедуру реєстрації. А щодо іноземців, які не є адвокатами, жодних 

правил не встановлено. Значить іноземний громадянин вправі надавати практично 

будь-яку правову допомогу як приватний підприємець, співробітник юридичної 

фірми або, створивши юридичну особу, що займатиметься наданням юридичних 

послуг. Утім, такий правовий режим здійснення юридичної практики стосується не 

тільки іноземців, а і решти осіб, незалежно від їх статусу в державі (громадянин, 

особа без громадянства) [10, c. 55-56]. 

В описаній ситуації є і зворотній бік. Ніщо не заважає іноземному адвокату 

надавати юридичні послуги в Україні з будь-яких питань без оголошення свого 

професійного статусу та ідентифікації своєї діяльності як адвокатської. Більше 

того, зважаючи на сучасний високорозвинений стан технічних засобів комунікації, 

окремі види правових послуг можуть надаватися іноземним адвокатом дистанційно 

за межами України (наприклад, надання консультацій, складання процесуальних 

документів, представництво в міжнародних або іноземних судах). До того ж, в 

такому випадку іноземний адвокат уникає необхідності легалізації своєї 

професійної діяльності в Україні. Цілком логічно постає питання: який сенс 
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запроваджувати обмеження професійних повноважень іноземного адвоката, якщо 

схожі повноваження можна реалізувати в іншому статусі? 

Стимулюючи обмежувальними заходами роботу іноземних адвокатів на 

території України так би мовити «в тіні», вітчизняна адвокатура по суті 

відмовляється від корпоративного контролю
3
 за їх діяльністю. З одного боку, 

іноземний адвокат, який надає правові послуги без легалізації свого професійного 

статусу в Україні, не може користуватися передбаченими законодавством 

гарантіями адвокатської діяльності (адвокатська таємниця, недоторканність 

адвокатського офісу тощо) та розраховувати на захист своїх професійних прав з 

боку органів адвокатського самоврядування. З іншого боку, «тіньова» діяльність 

іноземного адвоката залишається за межами дисциплінарної юрисдикції 

вітчизняних органів адвокатського самоврядування. Таким чином, спроба 

обмежити повноваження іноземних адвокатів із надання правових послуг в Україні 

насправді веде до обмеження прав вітчизняних органів адвокатського 

самоврядування стосовно таких адвокатів.  

Як з одного, так і з іншого боку в кінцевому рахунку страждають інтереси 

кінцевого споживача юридичних послуг – клієнта іноземного адвоката, тобто 

створюється потенційна загроза для порушення його конституційного права на 

ефективну правову допомогу. Опікуючись захистом інтересів вітчизняних 

адвокатів в умовах конкуренції на фоні розвитку транскордонного надання 

правових послуг, не варто забувати, що основним призначенням адвокатури є 

надання якісної правової допомоги кожному, хто її потребує, а здорова конкуренція 

тільки сприяє підвищенню такої якості. Наприклад, бажання іноземного 

громадянина, який перебуває на території України та потребує правової допомоги, 

скористатися послугами адвоката-співвітчизника є цілком природнім і зрозумілим. 

З ряду причин іноземець може не хотіти спілкуватися з українським адвокатом, 

                                                           
3
 У даному випадку термін «контроль» застосовується у найбільш широкому значенні як спостереження за 

поведінкою суб’єкта з метою забезпечення найбільш оптимальної реалізації ним своєї діяльності 
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більше довіряючи іноземному адвокату. Громадянин України може бети 

переконаним, що його інтереси в ЄСПЛ найбільш фахово може захистити саме 

іноземний адвокат, який має значний досвід участі у подібних справах
4
. Чи не буде 

в даних випадках обмеження повноважень іноземних адвокатів посяганням на 

сферу приватних інтересів їх клієнтів? В цьому плані набагато перспективніше 

визнати за іноземними адвокатами всю повноту повноважень із надання правової 

допомоги на території України та здійснювати контроль за якістю цієї допомоги 

нарівні із вітчизняними адвокатами.  

Звичайно, особливості правового статусу іноземного адвоката можуть 

зумовлювати окремі обмеження його професійної діяльності в Україні (про що 

буде йтися в наступному розділі цього дослідження). Проте такі обмеження 

повинні бути закріплені на рівні законодавства про адвокатуру та адвокатську 

діяльність. 

Поряд із правами в структурі правового статусу іноземного адвоката не менш 

важливе місце займають його професійні обов’язки, що виражають міру необхідної 

поведінки при здійсненні функцій із надання правової допомоги. В силу приписів 

вже згадуваної нами ч. 6 ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» на іноземного адвоката при здійсненні адвокатської діяльності на 

території України покладаються обов’язки аналогічні тим, що розповсюджуються 

на вітчизняних адвокатів. Однак, при більш детальному аналізі можна побачити 

певні відмінності, а точніше сказати особливості професійних обов’язків 

іноземного адвоката порівняно з його українськими колегами. 

Перелік професійних обов’язків адвоката у загальному вигляді закріплений в 

ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Перший 

пункт вказаної статті зобов’язує іноземного адвоката дотримуватись правил 

адвокатської етики. Норми професійної етики шляхом закріплення певних 

                                                           
4
 Професійна діяльність із представництва інтересів заявника в ЄСПЛ нерозривно пов’язана з питаннями 

національного права держави, в якій гіпотетично мало місце порушення Конвенції із захисту прав людини і 

основоположних свобод. 



113 

 

деонтологічних правил, що відповідають етичним вимогам суспільства та держави, 

представляють собою важливий засіб регулювання поведінки членів того чи 

іншого професійного співтовариства [201, c. 68]. На сучасному етапі свого 

розвитку в переважній більшості країн адвокатська етика представляє собою 

систему формально визначених корпоративних норм, які об’єднані та 

систематизовані у вигляді затверджуваного компетентним органом кодифікованого 

акту, який регламентує моральні аспекти поведінки адвоката при виконанні ним 

своїх професійних функцій. З даного приводу в рекомендаціях Ради Європи 

№(2000)21 від 25 жовтня 2000 р. про свободу здійснення професійних 

адвокатських обов’язків зазначається, що «Адвокатські асоціації або інші 

професійні об’єднання адвокатів мають розробляти професійні стандарти і кодекси 

етичної поведінки адвокатів» [163]. Адвокатськими об’єднання практично всіх 

європейських країн запровадженні відповідні кодекси професійної етики адвокатів: 

Кодекс професійної етики адвокатів Греції, Деонтологічний кодекс адвокатів Італії, 

Професійний статут адвокатів ФРН, Внутрішній регламент Парижської колегії 

адвокатів, Статут Ордену адвокатів Португалії, Керівні принципи професійної 

практики палати адвокатів Ліхтенштейну, правила професійної поведінки адвокатів 

в Нідерландах, Кодекс професійної поведінки адвокатів Данії та Датського 

юридичного співтовариства, Правила належної професійної поведінки адвокатів 

Фінляндії, Кодекс професійної поведінки адвокатів Ірландії [56, c. 280-281]. В 

Україні Правила адвокатської етики були затверджені Звітно-виборним з’їздом 

адвокатів України 09 червня 2017 р. [132]. 

На основі аналізу положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та Правил адвокатської етики можна сформулювати три ключові 

принципи виконання іноземним адвокатом обов’язку щодо дотримання етичних 

норм при здійсненні адвокатської діяльності: 

1) принцип поширення дії українських Правил адвокатської етики на 

іноземного адвоката. З урахуванням того, що іноземний адвокат реалізує свої 
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фахові знання та здібності на території України в рамках її національної правової 

системи, користуючись при цьому повним комплексом передбачених 

законодавством правових можливостей, то цілком закономірно та логічно було б 

розраховувати на те, що його професійна діяльність повинна відповідати тим 

етичним вимогам, які висуваються українським адвокатським співтовариством до 

своїх членів. Власне, про це і йдеться в ч.2 ст.2 Правил адвокатської етики: «Дія 

цих Правил поширюється на всіх адвокатів України, а також на адвокатів 

іноземних держав, які здійснюють адвокатську діяльність в Україні, незалежно від 

обраних ними форм здійснення адвокатської діяльності (індивідуально, у формі 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання)»; 

2) принцип збереження чинності на території України тих етичних та 

деонтологічних норм, якими керується іноземний адвокат під час здійснення 

професійної діяльності в своїй країні походження. Незалежно від місця свого 

перебування та відкриття адвокатської практики, адвокат завжди зберігає членство 

в адвокатському співтоваристві своєї країни походження, адже втрата такого 

членства означає і нівелювання адвокатського статусу. Як зазначалося вище, в 

переважній більшості країн світу місцеві адвокатські асоціації керуються власними 

етичними стандартами поведінки, вираженими у формі відповідних деонтологічних 

(етичних) кодексів. Крім того, існують міжнародні кодекси адвокатської етики 

регіонального характеру, зокрема, Кодекс поведінки європейських адвокатів [81]. 

Враховуючи дану обставину, згідно з ст. 3 Правил адвокатської етики, здійснення 

іноземним адвокатом професійної діяльності на території України не звільняє його 

від необхідності дотримання вимог етичних норм, якими керуються адвокати в 

країні його походження, а випадку, коли країна походження адвоката є членом ЄС, 

- то і Кодексу поведінки європейських адвокатів; 

3) принцип співвідношення та кореляції українських Правил адвокатської 

етики з іншими джерелами етичних та деонтологічних норм, що регламентують 

професійну діяльність іноземного адвоката. За умов одночасного поширення на 
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іноземного адвоката вимог українських Правил адвокатської етики та етичних 

норм поведінки країни його походження актуалізується питання про співставлення 

вказаних джерел регламентації професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні. Зазначимо, що в даному контексті в Правилах адвокатської етики (ч.2 ст.3) 

цілком слушно йдеться про співвідношення та кореляцію різних джерел 

деонтологічних стандартів, а не про пріоритет одних перед іншими.  

На сьогоднішній день адвокатські деонтологічні кодекси в різних країнах 

ґрунтуються на єдиних загальновизнаних принципах і стандартах, а тому у 

ключових аспектах здійснення адвокатської діяльності принципових розбіжностей 

між ними не існує. Однак, не виключеними є ситуації, коли регламентація окремих 

питань в Правилах адвокатської етики буде дещо відрізнятись від етичних 

стандартів, застосовуваних в країні походження іноземного адвоката. Типовим 

прикладом такої ситуації може слугувати допустимість pactum de quota litis – угоди 

між адвокатом і довірителем, за якою довіритель зобов’язується виплатити 

адвокату процент від отриманого ним результату [34, c. 376]. Відповідно до п. 

3.3.1. Кодексу поведінки європейських адвокатів, адвокат не повинен укладати 

pactum de quota litis. Заборона на укладення pactum de quota litis прямо передбачена 

етичними кодексами адвокатських асоціацій Австрії, Бельгії, Данії, Італії, 

Люксембургу, Німеччини, Франції [77]. Водночас, Правила адвокатської етики в 

Україні не передбачають жодних обмежень щодо застосування в адвокатській 

практиці «гонорарів успіху», в тому числі і pactum de quota litis. Як видається, в 

даному та схожих випадках кореляція Правил адвокатської етики з вимогами інших 

джерел етичних стандартів діяльності іноземного адвоката повинна відбуватись на 

основі «правила доповнення» – приписи Правил адвокатської етики доповнюються 

етичними нормами, які регламентують діяльність іноземного адвоката в його країні 

походження, за умови, якщо це не суперечить загальним принципам, визначеним 

Правилами адвокатської етики. Застосувавши вказане правило до наведеного вище 

прикладу, можна зробити висновок, що іноземний адвокат із згаданих 
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європейських країн при здійсненні професійної діяльності на території України не 

має права застосовувати в своїй гонорарній практиці pactum de quota litis, навіть не 

дивлячись на те, що Правила адвокатської етики подібної заборони не містять. 

В силу приписів п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» іноземний адвокат при здійсненні адвокатської діяльності 

на території України є підзвітним своєму клієнту щодо виконання умов укладеного 

з ним договору про надання правової допомоги. Як зазначає Д.П. Фіолевський, 

вказана норма ґрунтується на етичних вимогах щодо побудови адвокатом своїх 

взаємин з клієнтом. Взаємини адвокат – клієнт не мають аналогів у договірній 

практиці. Максимальна збалансованість юридичних стосунків і етичних відносин – 

це запорука безконфліктності у фіналі співпраці, яким би він не був. Такий баланс 

досягається передусім ясністю цілей співпраці і чесністю обраних методів їх 

досягнення. Недомовки, неповна ясність, недостатня поінформованість з боку 

адвоката про стан і перспективи справи – це шлях до майбутніх конфліктів. Кожен 

крок в межах і стосовно певної справи адвокат узгоджує з клієнтом, останній має 

бути повністю інформованим про результати такого кроку [200,c. 159]. 

Правила адвокатської етики конкретизують та дещо розширюють зміст 

розглядуваного обов’язку іноземного адвоката. Відповідно до ст.26 Правил, 

адвокат повинен із розумною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання 

доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи; 

інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг 

приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання. 

Відзначимо, вказані етичні зобов’язання іноземного адвоката по відношенню до 

свого клієнта виникають після укладення між ними договору про надання правової 

допомоги в Україні та їх виконання не залежить від фізичної присутності 

іноземного адвоката на території нашої держави. Відсутність на території України 

в момент отримання від клієнта запиту на звіт про стан його справи та обсяг 

наданих правових послуг не звільняє іноземного адвоката від необхідності надання 
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такого звіту доступними засобами передання інформації. 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» іноземний адвокат зобов’язаний невідкладно повідомляти клієнта про 

виникнення конфлікту інтересів. Уникнення конфлікту інтересів є одним із базових 

принципів здійснення адвокатської діяльності, задекларований як на міжнародно-

правовому, так і на національних рівнях. У вітчизняній правовій системі конфлікт 

інтересів в адвокатській діяльності визначається 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 обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час 

здійснення адвокатської діяльності (п. 8 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», ч. 1 ст. 9 Правил адвокатської етики). Водночас, як 

слушно зазначають М.А. Погорецький та О.Г. Яновська, під конфліктом інтересів 

необхідно розуміти не тільки конфлікт між особистими інтересами адвоката та 

його професійними правами і обов’язками, а й конфлікт інтересів, який виникає 

між двома чи декількома клієнтами адвоката. Вітчизняні науковці С.О. Іваницький 

[75, c. 317] та А.М. Бірюкова [12, c. 353-354] розвинули зазначене твердження, 

запропонувавши різні модифікації конфлікту інтересів в адвокатській діяльності. 

Відповідно до ст.9 Правил адвокатської етики, адвокат без письмового погодження 

з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не 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 [120, c. 69]. 

У випадку виявлення конфлікту інтересів порядок дій іноземного адвоката 

загалом є аналогічним до дій його українського колеги: він зобов’язаний негайно 

повідомити про вказану ситуацію всім клієнтам, щодо яких виник конфлікт 

інтересів, роз’яснивши про цьому його суть, і у разі, якщо не буде отримано 

відповідної письмової згоди клієнта (клієнтів), - розірвати договір про надання 



118 

 

правової допомоги. 

Запорукою ефективності професійної діяльності адвоката є постійне 

підвищення ним свого професійного рівня. Зважаючи на актуальність та важливість 

даного фактору для функціонування інституту адвокатури, обов’язок адвоката 

щодо підвищення свого професійного рівня отримав законодавче закріплення в п. 4 

ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». На 

сьогоднішній день в Україні головною організаційною формою забезпечення 

професійного зростання адвокатів є система підвищення їх кваліфікації, яка, згідно 

з Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України [127], має забезпечувати 

безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, 

вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права 

чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, 

забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному 

законодавстві та практиці його застосування. Питання організації та здійснення 

процесу підвищення кваліфікації адвокатів знаходяться у виключній компетенції 

органів адвокатського самоврядування: НААУ, РАУ, рад адвокатів регіонів, 

Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ.  

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України передбачає широкий 

спектр доступних для кожного адвоката способів підвищення свого професійного 

рівня, до числа яких відносяться: навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації адвокатів у навчальних закладах вищої освіти ІІІ та IV 

рівня акредитації, Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення 

кваліфікації; участь у належним чином акредитованих міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-

методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах; 

публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих або електронних 

фахових та інших професійних виданнях (газетах, журналах та інших періодичних 

виданнях) в Україні та за кордоном; видання монографій, підручників, посібників 
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та деякі інші види наукової, навчально-методичної та публіцистичної діяльності. 

При цьому адвокати є вільними у виборі видів підвищення своєї кваліфікації та 

участі у відповідних заходах. Контроль і оцінювання процесу підвищення 

кваліфікації здійснюється радою адвокатів регіону на основі системи залікових 

балів, які нараховуються відповідно до заходів, у яких взяв участь адвокат. 

Здійснення іноземним адвокатом професійної діяльності на території нашої 

держави невідворотно зумовлює необхідність підвищення ним свого професійного 

рівня саме в рамках правової системи України. Проблема підвищення кваліфікації 

іноземних адвокатів в Україні поки що не отримала достатньої уваги з боку 

вітчизняного адвокатського співтовариства. В згадуваному вище Порядку 

підвищення кваліфікації адвокатів України згадане питання не регламентується 

взагалі. Звичайно, заради справедливості слід зазначити, що іноземний адвокат 

жодним чином не обмежений у можливостях участі в тих заходах, що передбачені 

системою підвищення кваліфікації адвокатів України. Зокрема, про це прямо 

вказується в ст.61 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: 

«Адвокат іноземної держави може … брати участь у навчально-методичних 

заходах, що проводяться кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, 

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, радами адвокатів 

регіонів, Радою адвокатів України та Національною асоціацією адвокатів України». 

Однак, системного підходу до організації підвищення кваліфікації іноземних 

адвокатів в Україні з ефективним моніторингом та оцінкою результативності цього 

процесу до сьогодні не вироблено. 

Як вже зазначалося вище, одним із вагомих аргументів на користь штучного 

обмеження повноважень іноземних адвокатів із надання правових послуг в Україні 

стало побоювання щодо їх недостатньої компетенції з питань вітчизняного 

законодавства. Так чи не є дана обставина приводом до того, що приділити 

посилену увагу питанням підвищення професійного рівня іноземних адвокатів у 

сфері законодавства України? Натомість РАУ йде по шляху своєрідного 
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компромісу: з одного боку закриває іноземним адвокатам шлях до надання 

правових послуг з питань законодавства України, а з іншого – «віддає на відкуп» 

іноземним адвокатам питання законодавства країн їх походження, не ставлячи при 

цьому імперативних вимог щодо підвищення кваліфікації у питаннях українського 

законодавства. 

Ми вже висловлювали свою позицію щодо неправомірності та недоцільності 

обмеження повноважень іноземних адвокатів із надання правової допомоги в 

Україні. В контексті необхідності забезпечення підвищення кваліфікації іноземних 

адвокатів в Україні зазначена позиція отримує додаткової аргументації. Слід 

враховувати, що ті іноземні адвокати, які проходять процедуру легалізації своєї 

професійної діяльності в Україні та сплачують відповідні внески на забезпечення 

адвокатського самоврядування, як правило, зважуються на такі організаційні та 

фінансові витрати лише з розрахунку на систематичне надання правових послуг на 

території нашої держави. Передбачивши для таких адвокатів спеціалізовані 

програми та заходи із підвищення кваліфікації, які акцентовано були б спрямовані 

на поглиблення та розширення знань, вмінь і навичок у сфері законодавства 

України про адвокатуру та адвокатську діяльність, вимог адвокатської етики, 

різних галузей матеріального та процесуального права, цілком закономірно можна 

розраховувати на високий рівень фахової компетентності іноземних адвокатів, 

достатній для ефективного надання правових послуг з питань вітчизняного 

законодавства. Крім того, перспективним видається залучення іноземних адвокатів 

у якості експертів-доповідачів з питань міжнародного права та права країн їх 

походження при проведення заходів із підвищення кваліфікації адвокатів України. 

 

 

2.2. Гарантії професійної діяльності іноземного адвоката в Україні 

 

Гарантії професійної діяльності займають не менш вагоме місце в правовому 
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статусі іноземного адвоката в Україні поряд із професійними правами і 

обов’язками. В юридичній літературі гарантії прав і обов’язків особи 

розглядаються як система соціально-економічних, моральних, політичних, 

юридичних умов, засобів і способів, що забезпечують їхню фактичну реалізацію, 

охорону та надійний захист [172, c. 202; 99, c. 13-14]. 

Гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів покликані забезпечувати 

необхідні правові можливості для реального здійснення ними своїх професійних прав 

і обов’язків в рамках правової системи України. Підтримуючи позицію О.Г. Яновської 

щодо функціонального призначення правових гарантій адвокатської діяльності у 

правовому регулюванні [211, c. 82], можна стверджувати, що результатом 

практичного втілення гарантій професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні 

стає повноцінна реалізація їх правового статусу в результаті чого: по-перше, 

створюється практична можливість користування суб’єктивними правами і виконання 

юридичних обов’язків іноземними адвокатами в Україні; по-друге, виключається 

зловживання правом; по-третє, відбувається стимулювання правової активності 

іноземних адвокатів в Україні; по-четверте, реалізується загальна та спеціальна 

превенція порушень суб’єктивних прав, невиконання обов’язків у правовідносинах, 

пов’язаних із професійною діяльністю іноземного адвоката в Україні; по-п’яте, 

здійснюється захист суб’єктивних прав іноземних адвокатів у ситуаціях, що 

перешкоджають їх нормальній реалізації; по-шосте, забезпечується відновлення 

порушених суб’єктивних прав іноземних адвокатів та необхідна поведінка осіб, які 

вступають у відносини із іноземним адвокатом на території України. 

Таким чином, гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні 

можна визначити як внутрішньо узгоджену систему правових засобів і умов, 

покликаних забезпечувати повноцінну та безперешкодну реалізацію вказаними 

адвокатами своїх професійних прав та обов’язків під час здійснення адвокатської 

діяльності на території України в обсязі та порядку, визначених міжнародними 

договорами України з питань транскордонного надання правових послуг та її 
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національним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність [39]. 

Юридичне гарантування професійної діяльності іноземних адвокатів на 

території держави відображає політичну волю її владних структур до забезпечення 

повноцінної інтеграції такої держави у систему вільного транскордонного руху 

правових послуг. Правими є ті автори, які особливу увагу акцентують на 

політичній значимості правових гарантій, оскільки останні слугують показником 

рівня законності й дотримання прав людини, своєрідним індикатором рівня 

демократії в країні [120, c. 164; 66, c. 479]. Обґрунтованість акценту на політичній 

природі юридичних гарантій є очевидною, оскільки відповідний їм обсяг правового 

матеріалу, а також його якісний склад прямо або побічно відображають саме 

державну оцінку значимості та ролі як прав особи, так і самої особи в системі 

державних цінностей [87, c. 168]. Передбачивши в ч.6 ст. 59 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» норму щодо поширення на іноземних 

адвокатів в Україні гарантій адвокатської діяльності аналогічних до тих, що мають 

їх українські колеги, законодавець з політичної точки зору продемонстрував 

прагнення до забезпечення дійсно реального доступу закордонних фахівців до 

сфери правових послуг та створення належних умов для їх ефективного надання. 

Однією із характерних ознак правових гарантій є їх нормативна вираженість в 

тих чи інших правових актах. Тому, залежно від джерела закріплення, гарантії 

професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні можуть бути класифіковані 

на міжнародно-правові та національні. 

Особлива роль міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності у 

забезпеченні ефективної професійної діяльності іноземного адвоката в Україні 

зумовлюється двома чинниками. По-перше, вказані гарантії мають міждержавний 

характер, вони не прив’язані до кордонів та конкретних національних правових 

систем, а їх дія поширюється в межах юрисдикцій всіх держав-сторін міжнародно-

правової угоди, яка виступає джерелом розглядуваних гарантій. Відтак, адвокат, 

який практикує транскордонне надання правових послуг, спираючись на норми 
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міжнародного права, може розраховувати на певний мінімально допустимий рівень 

забезпечення і захисту своїх професійних прав і обов’язків незалежно від країни 

перебування. По-друге, міжнародно-правові гарантії адвокатської діяльності 

виступають у якості стандарту, орієнтиру для побудови національних систем 

гарантування адвокатських прав та обов’язків в конкретній державі. 

Базовим документом, який закріплює міжнародно-правові гарантії 

адвокатської діяльності, є Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII 

Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року [111]. Положення 

зобов’язує національні уряди сприяти і забезпечувати належну роль адвокатів, в 

тому числі, шляхом втілення гарантій їх діяльності за наступними напрямками: 

а) створення умов для вільного та безперешкодного надання адвокатами 

правової допомоги кожному, хто її потребує, за рахунок: 

- забезпечення можливості здійснювати професійні обов’язки без залякування, 

перешкод, завдання турботи й недоречного втручання,  

- забезпечення можливості вільно пересуватися і консультувати клієнта у своїй 

країні та за кордоном; 

- недопущення відмови з боку судових або адміністративних органів у праві 

представляти інтереси свого клієнта за умови, якщо адвокат має допуск до 

юридичної практики та не був дискваліфікований відповідно до національного 

законодавства і практики його застосування; 

- обов’язку компетентних представників влади забезпечувати адвокату 

можливість своєчасно знайомитися з інформацією, документами і матеріалами 

справи, в якій він бере участь; 

б) адекватний державний захист адвокатів у випадках, коли їх безпека 

перебуває під загрозою у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; 

в) захист адвокатів від переслідувань, викликаних їх професійною діяльністю, 

шляхом: 

- заборони ідентифікації адвокатів з клієнтами та їх справами у зв’язку з 
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виконанням професійних обов’язків; 

- виключення можливості застосування покарання або погроз його 

застосуванням або можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та 

інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов'язків, 

стандартів та етичних норм; 

- наділення адвоката імунітетом (кримінальним і цивільним) від переслідувань 

за заяви, зроблені у будь-якій формі при виконанні своїх професійних обов’язків у 

суді або іншому юридичному чи адміністративному органі; 

г) визнання і дотримання конфіденційності комунікацій і консультацій між 

адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх 

професійних обов’язків. 

Для належного здійснення своїх функцій адвокату необхідна незалежність від 

осіб і органів, в провадженні яких знаходиться справа, по якій адвокатом прийнято 

доручення, а також від інших владних структур і посадових осіб. Право на 

незалежність – одна з ключових характеристик професії адвоката. В її основі 

повинна лежати моральна свобода, високий рівень загальної та правової культури, 

значний професійний досвід. Гарантії адвокатської незалежності покликані не 

допускати втручання у взаємовідносини клієнта і адвоката, яке може 

перешкоджати виконанню останнім своїх професійних прав і обов’язків [186, c. 

272-273]. В Основних положеннях про роль адвокатів категорія «незалежність 

адвоката» безпосередньо не застосовується, однак більшість із закріплених в них 

гарантій спрямовані саме на забезпечення такої незалежності. Водночас, 

Міжнародна асоціація юристів (МАЮ), декларуючи в своїх документах гарантії 

адвокатської діяльності, співзвучні із приписами Основних положеннях про роль 

адвокатів, зробила акцент на першочерговій необхідності забезпечення саме 

незалежності осіб, які займаються юридичною практикою. В ухвалених у вересні 

1990 р. Стандартах незалежності юридичної професії МАЮ зазначається, що 

адвокати при виконанні своїх обов’язків завжди повинні діяти вільно, чесно і 
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неупереджено, відповідно до законних інтересів клієнта у без будь-якого втручання 

або тиску з боку влади або громадськості. Адвокат не повинен ототожнюватися чи 

ідентифікуватися владою та громадськістю з його клієнтом або зі справою його 

клієнта, незалежно від того, наскільки популярним або, навпаки, непопулярним 

може бути це справа. Надання адвокатом порад клієнту або представництво його 

інтересів із дотриманням вимог закону за жодних обставин не можуть мати 

наслідком кримінальні, цивільні, адміністративні або інші санкції щодо адвоката 

або погрози їх застосування [179]. 

Згідно зі згаданими Стандартами адвокатам мають бути надані можливості для 

ефективного виконання ними професійних обов’язків, у тому числі: 

а) забезпечення конфіденційності відносин між адвокатом і клієнтом, 

включаючи захист звичайної та електронної системи всього адвокатського 

діловодства та документів адвоката від вилучення та перевірок, а також 

забезпечення захисту від втручання у використовувані електронні засоби зв’язку та 

інформаційні системи; 

б) право на поїздки (відрядження) для консультування клієнтів як всередині 

країни, так і за кордоном; 

в) право свободи шукати, витребувати, отримувати та, згідно  з професійними 

нормами, поширювати інформацію та ідеї, що відносяться до їх професійної 

діяльності. 

Важливим джерелом міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності в 

загальноєвропейському просторі є документи Ради Європи. Зокрема, в 

Рекомендаціях №R(2000)21 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи 

про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків від 25 жовтня 2000 р. 

[163] проголошено ряд принципів, на виконання яких національним урядам 

рекомендовано вжити або посилити всіх необхідних заходів. Принцип І 

Рекомендацій «Загальні принципи свободи професійної діяльності адвокатів» у 

своїй структурі містить положення, безпосередньо спрямовані на гарантування 
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незалежності адвокатів, безперешкодного здійснення ними своїх діяльності, 

збереження адвокатської таємниці. Згідно з цими положеннями адвокати, якщо 

вони діють у відповідності зі своїми професійними стандартами, не повинні 

потерпати від санкцій чи тиску або опинятися під їх загрозою. Адвокатам має бути 

забезпечений доступ до їхніх клієнтів, зокрема до осіб, позбавлених свободи, та 

створення умов для їх консультування у приватній обстановці. Національним 

урядам слід вжити всіх необхідних заходів для забезпечення додержання 

конфіденційності відносин між адвокатом і його клієнтом. Адвокатам не можна 

забороняти доступ до суду, в якому вони можуть з’являтися в професійній якості 

відповідно до своєї кваліфікації, і потрібно забезпечити доступ до всіх матеріалів 

при захисті прав та інтересів їхніх клієнтів у відповідності з професійними 

стандартами. 

З іншого боку, при всій значимості та важливості міжнародно-правових гарантій 

у забезпеченні професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні, не варто 

забувати про їх дещо декларативний і узагальнений характер. Вказані гарантії 

абстраговані від особливостей тих чи інших правових систем і представляють собою 

своєрідний еталон, узагальнену рекомендацію для всіх національних урядів. Тому, 

відповідно до міжнародних стандартів вони повинні отримати конкретизацію та 

законодавче закріплення, а також дієві механізми реалізації у правозастосовній 

практиці. 

За останні роки Україна зробила серйозні кроки у напрямку імплементації 

міжнародно-правових стандартів гарантування адвокатської діяльності, що не може 

не справляти позитивного впливу на формування сприятливих умов для 

ефективного здійснення професійних функцій як адвокатами загалом так і 

іноземними адвокатами зокрема. Як слушно відзначається у літературі, ст. 23 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій закріплені 

основні гарантії адвокатської діяльності, без будь-якого перебільшення, є 

революційним стрибком статусного стану адвокатури, завдяки якому принаймні 
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теоретично вона наблизилась до європейського розуміння адвокатської професії 

[200, c. 163]. 

Іноземному адвокату, професійна діяльність якого легалізована в Україні у 

встановленому законом порядку, гарантується можливість безперешкодного 

надання правових послуг, пов’язаних із захистом або представництвом у всіх видах 

судочинства, правовим консультуванням, супроводом діяльності клієнтів, 

складанням заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру. 

У зв’язку з цим, іноземному адвокату, як повноправному учаснику того чи іншого 

провадження у відповідному процесуальному статусі (захисник, представник, 

особа, що надає правничу допомогу), гарантується рівність прав з іншими його 

учасниками, дотримання засад змагальності та свободи в наданні доказів та 

доведенні їх переконливості. При цьому забороняються будь-які втручання і 

перешкоди здійсненню професійної діяльності іноземним адвокатом на території 

України, а також втручання у правову позицію іноземного адвоката, внесення щодо 

неї подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) 

суду. 

Небезпечним фактором негативного впливу на незалежність адвоката, його 

наполегливість і принциповість у відстоюванні прав та інтересів свого клієнта є 

потенційна загроза застосування певних санкцій кримінально-правового, 

адміністративного, фінансового або дисциплінарного характеру. Для максимальної 

мінімізації подібних ризиків п. 14 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» встановлює заборону притягнення до кримінальної чи 

іншої відповідальності адвоката або погрожувати застосуванням відповідальності у 

зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом. Не можуть 

бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання 

у справі, в тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової 

інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката (п.15). 

Водночас, оцінюючи ефективність гарантій незалежності та недопущення 
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втручання у професійну діяльність стосовно до іноземного адвоката, необхідно 

враховувати особливості правового статусу останнього в Україні. За змістом 

Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 

іноземний адвокат є громадянином (підданим) іншої держави (держав) або особою 

без громадянства, що постійно проживає або тимчасово перебуває на території 

України на законних підставах. Таке статус іноземного адвоката зумовлює 

додаткову його вразливість до зовнішнього тиску та неналежного втручання у 

професійну діяльність з боку державних органів і посадових осіб через 

застосування певних адміністративних процедур, пов’язаних із обмеженням права 

перебування на території України, що фактично позбавлятиме можливості 

продовжувати адвокатську діяльність. До таких процедур, зокрема, відносяться 

наступні: скорочення строку тимчасового перебування на території України, 

примусове повернення в країну походження або третю країну, примусове 

видворення (ст.ст. 24, 26, 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства»). Суб’єктами їх застосування виступають Державна 

міграційна служба України та органи Служби безпеки України. Зважаючи на 

вказану обставину, доцільним видається законодавче закріплення додаткових 

гарантій недопущення застосування подібних методів тиску на іноземного адвоката 

шляхом доповнення ч. 6 ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» нормою, яка б встановлювала заборону на скорочення строку 

тимчасового перебування іноземного адвоката на території України, його 

примусове повернення або примусове видворення в країну походження або третю 

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

згідно з вимогами закону та правилами адвокатської етики. 

Реалізація професійних прав адвоката нерідко безпосередньо залежить від 

належної поведінки осіб, які вступають із ним у правовідносини під час здійснення 

адвокатської діяльності. В цьому плані обов’язок таких осіб сприяти реалізації 

адвокатських повноважень та відповідальність за його невиконання виступають у 
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якості гарантії адвокатської діяльності. При цьому для того, щоб такий обов’язок 

виник, необхідним є ідентифікація особи як адвоката та підтвердження відповідних 

повноважень. В Україні документом, який підтверджує статус адвоката, є свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. Виходячи із аналізу законодавства, 

можна стверджувати, що пред’явлення саме вказаного свідоцтва є засобом 

підтвердження адвокатських повноважень та документальною підставою для їх 

забезпечення. Так, відповідно до ч. 1 ст. 50 КПК України, одним із документів, 

яким підтверджуються повноваження захисника на участь у кримінальному 

провадженні, є свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. На 

підставі цього ж документу забезпечується доступ адвоката до клієнта, що 

знаходиться під вартою (ч. 5 ст. 12 Закону України «Про попереднє ув’язнення»). 

Правомочність адвокатського запиту, поданого в порядку ст. 24 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підтверджується шляхом додавання 

до нього посвідченої копії свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

Водночас, документальне підтвердження дозволу на заняття адвокатською 

діяльністю в інших державах має іншу форму, відмінну від вищезгаданого 

свідоцтва українського зразка. Відсутність останнього у іноземного адвоката може 

стати формальним приводом для відмови у забезпеченні його професійних прав. 

Для уникнення подібних ситуацій необхідно, на нашу думку, запровадити правило, 

за яким при включенні відомостей про іноземного адвоката до ЄРАУ йому повинно 

видаватися свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні. 

В інтересах збереження адвокатської таємниці п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює цілком обґрунтовану 

заборону на проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення 

документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. Ці питання 

неодноразово ставали предметом наукових пошуків серед науковців [120; 119; 167; 

182; 118 та ін.]. Зазначимо, що виходячи зі змісту вказаного правового припису, він 
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має універсальний характер і поширює свою дію не тільки на сферу кримінального 

судочинства, а й на всі інші форми можливого втручання в адвокатську таємницю: 

особистий огляд і огляд речей в порядку забезпечення провадження у справах про 

адміністративне правопорушення (ст. 264 КУпАП); поверхнева перевірка як 

превентивний поліцейський захід (ст. 34 Закону України «Про Національну 

поліцію»); особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, 

транспортних засобів та речей, які ними перевозяться, в районі проведення 

антитерористичної операції (п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом»). У контексті транскордонного надання юридичних послуг 

розглядуваний припис набуває особливої актуальності під час огляду ручної 

поклажі та багажу іноземного адвоката в рамках митного контролю при перетині 

державного кордону України (ст. 339 Митного кодексу України). 

Але найбільш «радикальною» формою втручання у сферу професійних інтересів 

адвоката залишається проведення гласних і негласних слідчих дій в його житлі чи 

іншому володінні, адвокатському офісі, а також застосування тимчасового доступу до 

його речей і документів. З одного боку, проведення вказаних заходів щодо адвоката 

несе в собі потенційну загрозу розголошення відомостей, що становлять адвокатську 

таємницю, а з іншого – може виступати у якості методу неналежного втручання в 

адвокатську діяльність і тиску на адвоката. Вказані ризики обумовлюють існування 

своєрідного запобіжного механізму, який включає в себе ряд елементів, нормативно 

виражених як в кримінальному процесуальному законодавстві, так і в ст. 23 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

По-перше, за висловлюванням Т.В. Варфоломеєвої, на усунення порочної 

практики проведення обшуків в адвокатських приміщенням та помешканнях 

адвокатів спрямована норма про те, що проведення стосовно адвоката оперативно-

розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу 

суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням 

прокурора у статусі не нижче обласного [25, c. 5]. При цьому, як зазначається у 
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літературі, в силу вимог ч. 5 ст. 258 КПК України та п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката 

негласних слідчих дій з метою втручання у його приватне спілкування із клієнтом 

взагалі не допускається [166, c. 58]. 

По-друге, легальне вторгнення в житло чи інше володіння адвоката, 

адвокатський офіс в рамках кримінального провадження не може обґрунтовуватись 

загальними припущеннями про наявність там тих чи інших предметів і документів, 

а сам факт такого вторгнення не скасовує заборони на вимагання інформації, що 

становить адвокатську таємницю, огляд, розголошення, витребування чи 

вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. Відтак, 

проведення процесуальних дій в адвокатському приміщенні може бути спрямоване 

виключно на відшукання, виявлення і вилучення конкретно визначеного переліку 

матеріальних об’єктів, які не охоплюються поняттям адвокатської таємниці. В 

основі реалізації такого підходу лежить норма ч. 2 ст. 23 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якої судове рішення про 

проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він 

здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів 

адвоката в обов’язковому порядку повинно містити перелік речей, документів, що 

планується відшукати, виявити чи вилучити, з урахуванням вимог законодавства 

щодо нерозголошення адвокатської таємниці. 

По-третє, дотримання професійних прав адвоката під час проведення 

процесуальних дій у займаних ним приміщеннях забезпечується в тому числі за 

рахунок присутності при цьому представника ради адвокатів регіону, який для 

виконання покладених на нього функцій наділений правом ставити запитання, 

подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних 

дій, які підлягають обов’язковій фіксації у протоколі. Обов’язок забезпечення 

участі представника органів адвокатського самоврядування у проведенні 

процесуальних дій шляхом завчасного сповіщення відповідної ради адвокатів 



132 

 

регіону покладається на службову особу – суб’єкта проведення процесуальних дій. 

Притягнення адвоката до кримінальної відповідальності також має ряд 

особливостей, обумовлених необхідністю забезпечення недопущення неправомірно 

втручання в адвокатську діяльність. Суттєво обмеженим є коло суб’єктів, 

уповноважених на здійснення письмового повідомлення про підозру адвокату. 

Вказане рішення може прийматися виключно Генеральним прокурором України, 

його заступником, керівником регіональної прокуратури в межах його 

повноважень (п.1 ч.1 ст. 481 КПК України). Крім того, відповідно до ст. 483 КПК 

України, про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку щодо адвокатів 

повинні повідомлятися відповідні органи адвокатського самоврядування. В п.12 ч.1 

ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» схожа норма 

сформульована більш конкретизовано: «орган або посадові особи, які затримали 

адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно 

повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону». 

Наведені вище процесуальні гарантії адвокатської діяльності повністю 

поширюються на іноземного адвоката, який легалізував свою професійну діяльність в 

Україні. Однак, у контексті особливостей правового статусу іноземного адвоката в 

Україні, вважаємо за необхідне звернути увагу на ряд суттєвих моментів у даному 

питанні. 

Норми чинного законодавства відводять важливу роль у захисті прав адвокатів 

та гарантій адвокатської діяльності органам адвокатського самоврядування. Задля 

об’єднання зусиль адвокатів для ефективної реалізації та захисту своїх 

професійних прав, а також забезпечення дотримання гарантій адвокатської 

діяльності рішеннями РАУ від 27 липня 2013 р. було створено спеціальний Комітет 

захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності (рішення №182) [122], а 

також затверджено Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської 

діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів [126]. У зв’язку з цим 

виникає питання – чи повинні органи адвокатського самоврядування обійматися 
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питаннями захисту професійних прав іноземних адвокатів та забезпечення гарантій 

їх професійної діяльності на території України, та якщо повинні – то якою мірою? 

Законодавча позиція з даного питання сформульована достатньо абстрактно. 

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

іноземний адвокат в Україні «може звертатися до органів адвокатського 

самоврядування за захистом своїх професійних прав та обов’язків». Однак 

реагування з боку органів адвокатського потребує будь-який факт порушення 

адвокатських прав і гарантій, незалежно від звернення самого адвоката. Та й 

нерідко конкретні життєві обставини не дозволяють адвокату своєчасно 

повідомити про такі факти для оперативного вжиття адекватних заходів 

реагування. Що вже говорити про іноземного адвоката, який лише частково 

інтегрується в українське адвокатське співтовариство. 

Тим не менш, іноземний адвокат здійснює адвокатську діяльність на території 

України в порядку і формах, визначених її законодавством, користуючись при 

цьому повноваженнями та правовими гарантіями тотожними до тих, що мають 

адвокати України. Крім цього, іноземний адвокат сплачує щорічні внески на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування України. Власне, 

забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення 

адвокатської діяльності та створення сприятливих умов для її здійснення є одним із 

законодавчо визначених завдань органів адвокатського самоврядування. Все це 

сукупно зумовлює обов’язок вказаних органів здійснювати захист прав іноземного 

адвоката та забезпечення гарантій його професійної діяльності на території України 

у тому ж обсязі, як це передбачено стосовно адвокатів України. 

Зважаючи на вищевикладені міркування, доцільним видається доповнення 

ст.61 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» наступним 

положенням: «Захист професійних прав і обов’язків адвоката іноземної держави, а 

також забезпечення гарантій його адвокатської діяльності здійснюється органами 

адвокатського самоврядування в межах їх компетенції нарівні з адвокатами 
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України» [39]. 

Як вже зазначалося у попередньому підрозділі цього дослідження, здійснюючи 

адвокатську діяльність на території України, іноземний адвокат зберігає свою 

приналежність до адвокатського співтовариства країни походження. За даних 

обставин не виключається можливість співпраці та координації органів 

адвокатського самоврядування України з аналогічними іноземними інституціями у 

питаннях забезпечення прав і гарантій професійної діяльності іноземного адвоката. 

Зокрема, в п. 4.3. Положення № 155 йдеться про можливість здійснення 

регулярного зв’язку рад адвокатів регіону з відповідними іноземними органами 

адвокатського самоврядування для оперативного обміну інформацією про адвоката 

іноземної держави, який включений до ЄРАУ. Рада адвокатів України надає 

допомогу регіональним органам адвокатського самоврядування у здійсненні такого 

зв’язку, при необхідності веде в їх інтересах переписку з іноземними органами 

адвокатського самоврядування. Водночас, на нашу думку, законодавчо мають бути 

визначені випадки, коли органи адвокатського самоврядування України повинні в 

обов’язковому порядку здійснювати інформування органів адвокатського 

самоврядування або інші уповноважені органи держави походження іноземного 

адвоката про випадки и факти, які безпосередньо і в значній мірі зачіпають права та 

інтереси останнього в Україні. До таких випадків, як мінімум, повинні відноситись 

наступні:  

- повідомлення іноземному адвокату про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення; 

- застосування щодо адвоката запобіжного заходу; 

- ухвалення вироку щодо іноземного адвоката; 

- постановлення ухвали суду про застосування до іноземного адвоката 

примусових заходів медичного характеру або госпіталізації до психіатричного 

закладу в примусовому порядку; 

- екстрадиція іноземного адвоката. 
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Внесення відповідних змін і доповнень до кримінального процесуального 

законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність безумовно 

посилить гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні. 

 

 

2.3. Відповідальність іноземних адвокатів в Україні. Підстави для 

припинення діяльності 

 

Невід’ємним елементом правового статусу іноземного адвоката в Україні 

поряд із його професійними правами, обов’язками та гарантіями діяльності, є 

юридична відповідальність адвоката. Дослідники цієї сфери справедливо 

відзначають, що вид юридичної відповідальності (кримінальна, цивільно-правова, 

адміністративна, дисциплінарна) адвоката залежить від характеру правопорушення, 

його об’єктивних та суб’єктивних ознак (складу), а також ступеню несприятливих 

наслідків, що настають для адвоката. Водночас вони наголошують, що 

концентратом саме професійної відповідальності є інститут дисциплінарної 

відповідальності адвоката [13, c. 267-268], яка з поміж інших видів професійної 

відповідальності адвоката займає особливе, провідне місце [66, c. 584]. 

Як зазначає Н.А. Меєрович, законодавче закріплення дисциплінарної 

відповідальності адвоката є цілком справедливим, адже адвокат – це професійне 

звання, а отже, і притягатись він має за порушення професійних обов’язків. Крім 

того, вчинення особою, яка займається адвокатською діяльністю, інших видів 

правопорушень, окрім дисциплінарних, дуже часто виявляється несумісним з 

професійною етикою адвоката та тягне за собою настання його дисциплінарної 

відповідальності [92, c. 175]. 

Аксіоматичним видається положення, що адвокат повинен нести 

дисциплінарну відповідальність за порушення професійних стандартів, допущені 

ним під час надання правової допомоги в країні іншій, аніж та, в якій він отримав 
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адвокатський статус. У такому разі одним із ключових питань є питання про те, 

уповноважений орган якої держави повинен притягати адвоката до 

відповідальності: держави-походження чи держави перебування? 

З одного боку, як вже неодноразово наголошувалось у цьому дослідженні, 

адвокат, здійснюючи професійну діяльність на території іншої, не втрачає 

правового зв’язку з адвокатським співтовариством країни свого походження, його 

самоврядними органами чи іншими уповноваженими інституціями. Тому, 

неналежна поведінка такого адвоката за кордоном як з теоретичної так і з 

практичної точки зору може виступати передумовою для застосування 

дисциплінарних заходів реагування з боку вказаних органів. Власне, саме такий 

підхід закладено в Правилах адвокатської етики стосовно адвокатів Україні. Так, 

відповідно до ст. 4 Правил, дисциплінарним проступком адвоката України буде 

вважатися допущене ним порушення Кодексу поведінки європейських адвокатів 

під час здійснення адвокатської діяльності в інших країнах, які входять до 

Європейського Союзу та/або Європейського співтовариства, за умови членства 

Національної асоціації адвокатів України у Раді адвокатських асоціацій та 

правових товариств Європи. 

З іншого боку, іноземний адвокат не просто надає правові послуги на території 

України, а робить це у формі адвокатської діяльності згідно з українським 

законодавством. Однією з характерних особливостей такої діяльності, яка 

принципово відрізняє її від надання юридичних послуг іншими суб’єктами, є 

наявність певних професійних стандартів правового та морально-етичного 

характеру, а також корпоративного контролю за їх дотриманням. Зважаючи на те, 

що адвокат при наданні правової допомоги клієнту є незалежним від втручання у 

свою діяльність будь-яких третіх фізичних або юридичних осіб, в тому числі 

органів адвокатського самоврядування, чи не єдиним ефективним засобом 

корпоративного контролю за адвокатською діяльністю стає дисциплінарна 

практика кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури України, що 
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забезпечує загальну та спеціальну превенції порушень вищезгаданих стандартів. 

Очевидно, що професійна діяльність іноземних адвокатів в Україні не може 

залишатися за межами вказаного контролю, що, в свою чергу, зумовлює 

необхідність поширення юрисдикції кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури України на таку діяльність. У такому випадку норма ч. 1 ст. 60 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка передбачає можливість 

застосування дисциплінарної відповідальності до іноземного адвоката в порядку, 

передбаченому законодавством для адвокатів України, є цілком виправданою та 

обґрунтованою. 

Таким чином, стосовно іноземного адвоката в Україні діє своєрідна подвійна 

дисциплінарна юрисдикція, що також є однією з особливостей його правового 

статусу [45, c. 165-172]. В таких умовах актуалізується проблема дотримання 

принципу non bis in idem (заборони притягнення до відповідальності двічі за одне й 

те ж саме діяння), слідуючи якому КДКА не повинна притягати іноземного 

адвоката до дисциплінарної відповідальності в Україні за вчинення проступку, за 

який адвокат вже зазнав дисциплінарного впливу з боку компетентних органів 

держави походження. Подібна ситуація може виникнути тоді, коли, наприклад, 

звернення про порушення іноземним адвокатом професійних правил первинно буде 

адресоване не в КДКА, а в дисциплінарний орган тієї країни, де такий адвокат 

отримав свій статус (звання). Зазначене зумовлює необхідність чіткої координації 

та глибокої співпраці вітчизняних КДКА з відповідними органами зарубіжних 

країни у питаннях дисциплінарної відповідальності іноземних адвокатів в Україні. 

Обов’язковою умовою поширення юрисдикції КДКА на іноземного адвоката є 

легалізація професійної діяльності останнього в Україні, оскільки саме з цього 

моменту він набуває професійних прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, 

передбачених законодавством України про адвокатуру та адвокатську діяльність. У 

зв’язку з цим виникає питання – які важелі впливу матимуть органи адвокатського 

самоврядування України на тих іноземних адвокатів, які надаватимуть юридичні 
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послуги на території нашої держави без відповідної легалізації. Як показав 

проведений вище аналіз, законодавчих перепон для такої діяльності в Україні 

практично не існує (за виключенням захисту у кримінальному провадженні та 

судового представництва, крім випадків, передбачених процесуальним 

законодавством). На нашу думку, вітчизняні органи адвокатського самоврядування, 

не маючи правових інструментів для притягнення таких адвокатів до 

дисциплінарної відповідальності, все ж не повинні залишати поза увагою відомі їм 

факти порушень, допущених особами, які надають юридичні послуги в нашій 

державі, маючи при цьому адвокатський статус, здобутий в іншій державі. Та й, 

власне, здійснення діяльності, яка за своєю сутністю є адвокатською, «в обхід» 

передбачених законодавством легалізаційних процедур суперечить 

загальновизнаним принципам адвокатури. В подібних ситуаціях належним заходом 

реагування слід вважати обов’язкове повідомлення КДКА про виявлені факти 

порушень компетентний орган державної влади або адвокатського самоврядування 

держави походження іноземного адвоката для вжиття ним відповідних заходів 

реагування, у тому числі і дисциплінарного характеру. 

Підставою дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката в Україні є 

вчинення ним дисциплінарного проступку. Згідно з доктринальним визначення, яке 

наводиться в юридичній літературі, дисциплінарний проступок адвоката 

представляє собою діяння (дію або бездіяльність), вчинене умисно або із грубої 

необережності при здійсненні професійної діяльності, яке виражається в порушенні 

вимог чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність та (або) 

норм адвокатської етики, що порочить честь і гідність адвоката, принижує 

авторитет адвокатури, завдає суттєвої шкоди інтересам довірителя та 

адвокатського співтовариства [20, c. 17].  

Законодавство України не передбачає конкретних складів дисциплінарних 

правопорушень адвокатів, обмежуючись переліком узагальнених ознак, на підставі 

яких те чи інше діяння може бути віднесене до числа дисциплінарних проступків. 
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Убачається, що серед підстав, передбачених ч. 2 ст. 34 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», такий вид дисциплінарного проступку, як 

порушення присяги адвоката України, не може бути стосуватися професійної 

діяльності іноземного адвоката. Всі ж інші є цілком актуальними в контексті 

визначення того, що слід вважати дисциплінарним проступком іноземного 

адвоката, а саме: порушення вимог несумісності; порушення правил адвокатської 

етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її 

розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення 

інших професійних обов’язків, передбачених законом. 

Специфічною підставою дисциплінарної відповідальності, яка може 

застосовуватись в Україні виключно до іноземного адвоката, є порушення ним 

деонтологічних правил професійної поведінки, які діють в його державі 

походження. Як слушно з даного приводу відзначають М.А. Погорецький та 

О.Г. Яновська, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил 

адвокатської етики та/або Професійних етичних (деонтологічних) норм поведінки 

адвокатів іноземної держави, що діють в країнах в яких такі адвокати мають право 

здійснювати адвокатську діяльність, дисциплінарні органи адвокатури України 

мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні 

застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення, оскільки щодо 

відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості 

[120, c. 149-150]. 

Важливим елементом інституту дисциплінарної відповідальності адвоката є 

процедура її застосування, яка в чинному законодавстві України отримала назву 

дисциплінарного провадження. Законодавець, надаючи визначення терміну 

«дисциплінарне провадження», встановив, що це – процедура розгляду письмової 

скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного 

проступку. Вказана процедура є логічною послідовністю чотирьох 
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взаємопов’язаних стадій (етапів): 1) проведення перевірки відомостей про 

дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) 

розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі [40]. 

Зазначена стадійність дисциплінарного провадження покликана забезпечити, з 

одного боку, процесуальну економію за рахунок своєчасної та об’єктивної 

перевірки звернень про неналежну поведінку адвокатів та «відсіювання» тих із них, 

які не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката 

або не відповідають встановленим вимогам (анонімні звернення, без особистого 

підпису скаржника тощо), а з іншого – всебічне та неупереджене дослідження 

обставин діяння адвоката, яке містить ознаки дисциплінарного проступку, 

проведене колегіальним органом – дисциплінарною палатою КДКА на змагальних 

засадах із винесенням справедливого рішення по суті дисциплінарної справи. 

Варто зазначити, що особливий порядок дисциплінарного провадження 

стосовно адвоката відноситься до гарантій адвокатської діяльності. В літературі 

небезпідставно вказується на те, що притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності з порушенням порядку дисциплінарного провадження чи поза 

межами такого провадження слід вважати грубим порушенням гарантій 

адвокатської діяльності, а тому недопустимим [8, c. 76]. Процедура дисциплінарної 

відповідальності не повинна створювати загрозу незалежності адвоката, створенню 

будь-яких перешкод у виконанні функцій адвокатури; має бути дотриманий баланс 

між забезпеченням виконання стандартів адвокатської діяльності з однієї сторони 

та забезпечення уникнення будь-яких прямих або опосередкованих неправомірних 

обмежень, впливу, погроз тощо на адвоката з боку будь-яких інстанцій незалежно 

від їх стимулів з іншої сторони [168]. 

Своєю чергою, якщо ми ведемо мову про рівність гарантій професійної 

діяльності адвокатів України та іноземних адвокатів, включених до ЄРАУ, то не 

може бути і жодних розбіжностей у порядку дисциплінарного провадження 

стосовно цих двох категорій представників адвокатської професії в Україні. На 
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стадіях проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката 

та порушення дисциплінарної справи, іноземний адвокат, так само як і його 

український колега, має право надавати пояснення, отримувати протягом трьох 

днів дня прийняття рішення про порушення чи про відмову в порушенні 

дисциплінарної справи, отримувати довідку члена дисциплінарної палати КДКА, 

складену за результатами перевірки, оскаржувати протягом тридцяти днів з дня 

прийняття рішення про порушення або про відмову в порушенні дисциплінарної 

справи до ВКДКА або до суду. Законодавчо визначені права адвоката під час 

розгляду дисциплінарної справи та прийняття рішення у справі повною мірою без 

жодних виключень поширюються і на іноземного адвоката, а саме: надавати 

пояснення (усні або письмові); ставити питання учасникам провадження, 

висловлювати заперечення; подавати докази на підтвердження своїх доводів; 

заявляти клопотання і відводи; користуватися правовою допомогою адвоката; 

отримувати протягом трьох робочих днів з дня прийняття копію рішення; 

оскаржувати протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення до ВКДКА або до 

суду. 

Таким чином, можна зробити висновок, що стадії дисциплінарного 

провадження, права адвокатів стосовно яких ставиться питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, незалежно від держави, у якій вони набули статус 

адвоката, мають однакове законодавче врегулювання. 

Водночас, хотілося б звернути увагу на ряд процедурних моментів 

дисциплінарного провадження щодо іноземного адвоката, які випливають із 

особливостей його правового статусу в Україні. Так, зокрема, існують певні 

особливості ініціювання дисциплінарного провадження щодо іноземного адвоката 

з боку його українського колеги. Правила адвокатської етики вимагають від 

адвоката України визнавати професійний статус адвокатів іноземних держав, які 

здійснюють адвокатську діяльність в Україні згідно з Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» і ставитись до них з повагою, як до колег. 
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Це, однак, не виключає можливості виникнення різного роду конфліктів між 

такими адвокатами. Як відзначає Р.В. Афанасієв, за будь-яких умов засади 

корпоративної етики вимагають залагодження таких конфліктів на рівні 

внутрішньої медіації. Органом медіації стосовно адвокатів-резидентів може 

виступати рада адвокатів регіону, а відносно адвокатів-нерезидентів – асоціація 

адвокатів чи правове товариство відповідної держави [8, c. 78]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 53 Правил адвокатської етики, в разі ініціації адвокатом 

дисциплінарного провадження стосовно адвоката іноземної держави, він має 

попередньо повідомити про це асоціацію адвокатів чи правове товариство 

відповідної держави для пошуку шляхів мирного залагодження конфлікту. В 

інтересах забезпечення контролю дотримання цієї вимоги адвокат до своєї скарги 

про неналежну поведінку свого іноземного колеги в обов’язковому порядку 

повинен надати в КДКА докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання 

конфліктної ситуації, в тому числі документи, які свідчать про результати розгляду 

цієї ситуації вищезгаданими органами професійного самоврядування держави 

походження іноземного адвоката. 

Зазначена вимога міститься в затвердженому рішенням РАУ Положенні про 

порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 

може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність [125]. У цьому ж 

документі доцільно було б передбачити можливість участі у розгляді 

дисциплінарної справи щодо іноземного адвоката уповноваженого представника 

адвокатської асоціації чи правового товариства відповідної держави із наділенням 

його правом надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, 

висловлювати заперечення, заявляти клопотання та подавати докази. Для найбільш 

повної та безперешкодної реалізації своїх прав як іноземний адвокат, так і 

представник адвокатської асоціації чи правового товариства відповідної держави у 

процесі дисциплінарного провадження повинні мати можливість користуватися 

своєю рідною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вони володіють. Для 
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цього у необхідних випадках має забезпечуватись участь у дисциплінарному 

провадженні перекладача. 

У випадку, якщо за результатами розгляду дисциплінарної справи на 

іноземного адвоката буде накладено дисциплінарне стягнення, КДКА зобов’язана 

повідомити про це відповідний орган державної влади або орган адвокатського 

самоврядування іноземної держави, в якій такий адвокат отримав професійний 

статус або набув право на заняття адвокатською діяльністю. Провідна роль у 

здійсненні обміну інформацією між КДКА та вказаними органами за кордоном 

належить РАУ, яка у разі необхідності веде відповідну транскордонну переписку в 

інтересах органів адвокатського самоврядування України. 

Якщо порядок дисциплінарного провадження є спільним для адвокатів 

України та адвокатів іноземних держав, то види дисциплінарних стягнень, що 

можуть бути застосовані до вказаних категорій, мають певні відмінності.  

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», залежно від 

вчиненого адвокатом дисциплінарного проступку, передбачено застосування 

дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року, позбавлення 

права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного 

реєстру адвокатів України. Вказані дисциплінарні заходи послідовно перераховані 

у Законі за ступенем суворості від найменшого до найбільшого. 

Застосування до іноземного адвоката системи дисциплінарних стягнень у 

загальному порядку з об’єктивних причин є неможливим. Так, КДКА не можуть 

мати повноважень щодо зупинення дії професійного статусу іноземного адвоката 

або його позбавлення, оскільки такий статус надається в іншій державі в порядку, 

визначеному її законодавством. Тобто, в даному випадку міра дисциплінарної 

відповідальності іноземного адвоката може зводитись виключно до позбавлення 

його можливості здійснювати професійну діяльність на території України. В 

результаті законодавець передбачив, що до адвоката іноземної держави, 
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включеного до ЄРАУ, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення виключно 

у вигляді попередження або виключення із вказаного реєстру (ч. 2 ст. 60 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Цілком очевидно, що за такого підходу КДКА фактично позбавляються 

варіативності дисциплінарного впливу на іноземного адвоката-порушника, адже до 

їх компетенції належить застосування лише двох видів дисциплінарних стягнень, 

причому надзвичайно «розірваних» за ступенем суворості: відносно м’яке 

попередження та радикально жорстке виключення з ЄРАУ. Це надзвичайно 

ускладнює індивідуалізацію дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката, 

забезпечення співмірності застосовуваного дисциплінарного стягнення тій шкоді, 

яка завдана неналежною поведінкою адвоката авторитету адвокатури, правам та 

законним інтересам довірителя або інших осіб. 

Принцип VI Рекомендацій №R(2000)21 про свободу здійснення професійних 

адвокатських обов’язків у питаннях дисциплінарної відповідальності адвокатів 

закріплює правило пропорційності, згідно з яким дисциплінарні санкції, що 

застосовуються до адвоката, повинні відповідати тяжкості вчиненого ним 

проступку. У своїх коментарях цього положення експерти робочої групи 

«Професійні судові системи» в рамках проекту Ради Європи та ЄС «Підтримка 

судової реформи в країнах Східного партнерства» відзначають, що ключовим 

аспектом в кожному випадку дисциплінарного розгляду є санкції щодо адвоката. 

Лише у випадку пропорційності санкції її застосування буде не засобом 

необґрунтованого тиску, а просто логічним завершенням дисциплінарного 

провадження. Щоб досягти пропорційності для різних видів порушень необхідно 

передбачити арсенал відповідних санкцій. Принцип пропорційності повинен 

відображатися у нормах національного права для того щоб мати, з одного боку, 

орієнтири для певних категорій справ і, з іншого боку, можливості для прийняття 

рішень з урахуванням конкретних обставин. У зв’язку з цим, українському 

законодавцю рекомендувалося вивчити можливості для введення більш широкого 
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переліку дисциплінарних стягнень для гарантування дотримання принципу 

пропорційності [158, c. 64, 72]. 

На жаль, при ухваленні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» вказані рекомендації не були враховані і по суті система 

дисциплінарних стягнень принципових змін не зазнала. У зв’язку з цим в наукових 

публікаціях висловлюються цілком обґрунтовані пропозиції щодо розширення 

заходів дисциплінарного впливу за рахунок введення таких стягнень, як догана та 

грошове стягнення (штраф) [168; 30; 13, c. 282]. Вказані пропозиції знайшли 

підтримку у 57% опитаних нами адвокатів.  

Повністю підтримуючи ідею розширення переліку дисциплінарних стягнень, 

ми вважаємо, що таке доповнення позитивно відобразиться і на дисциплінарній 

практиці стосовно іноземних адвокатів в Україні. Поява додаткової альтернативи у 

вигляді догани або штрафу наддасть можливість КДКА більш диференційовано 

підходити до питання обрання міри дисциплінарного впливу на іноземного 

адвоката, який допустив порушення професійних стандартів під час здійснення 

адвокатської діяльності в Україні. 

У межах дослідження проблем правового статусу іноземного адвоката в 

Україні на окрему увагу заслуговують питання припинення його професійної 

діяльності. Інститути припинення адвокатської діяльності іноземного адвоката в 

Україні та припинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокатом 

України, попри єдину правову природу, мають одну принципову відмінність. У 

випадку з адвокатом України припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю означає анулювання його професійного статусу та відповідного 

свідоцтва. Простіше кажучи, з юридичної точки зору особа перестає вважатися 

адвокатом і, відповідно, втрачає право здійснювати адвокатську діяльність як в 

Україні, так і за її межами. Припинення ж адвокатської діяльності в Україні 

іноземним адвокатом не тягне за собою втрати ним свого професійного статусу чи 

анулювання документів, які цей статус підтверджують. Особа продовжує бути 
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носієм звання (статусу), кореспондованого адвокатською професією країни 

походження, не втрачає права на здійснення адвокатської діяльності як такої, але 

реалізація цього права на території України стає неможливою
5
. 

Зважаючи на те, що обов’язковою умовою легального здійснення іноземним 

адвокатом адвокатської діяльності в Україні є перебування такого адвоката в 

ЄРАУ, то і припинення вказаної діяльності безпосередньо пов’язане з його 

виключенням з ЄРАУ. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», виключення адвоката іноземної держави з 

ЄРАУ представляє собою дисциплінарне стягнення, що застосовується за вчинення 

дисциплінарного проступку. При цьому Закон прямо не визначає підстав для 

застосування цієї крайньої міри дисциплінарного впливу. Водночас, одночасне 

згадування в п. 3 ч. 1 ст. 35 Закону виключення іноземного адвоката з ЄРАУ та 

позбавлення адвоката України права на заняття адвокатською діяльністю дає 

підстави припускати, що перше зі згаданих дисциплінарних стягнень повинно 

застосовуватись по аналогії з другим. У свою чергу, накладення на адвоката 

дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю згідно із ч.2 ст.32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» може застосовуватися виключно у разі: 1) порушення присяги адвоката 

України; 2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську 

таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) 

заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням ним 

адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена 

судовим рішенням, що набрало законної сили; 4) систематичного або грубого 

одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет 

адвокатури України.  

Загалом погоджуючись з ідеєю про те, що перераховані випадки (окрім п.1) 

                                                           
5
 Звичайно, не виключається можливість подальшого анулювання професійного статусу іноземного адвоката в країні 

походження, але це вже відбувається за межами правової системи України.  
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слід вважати підставами, в тому числі і для виключення іноземного адвоката з 

ЄРАУ в порядку дисциплінарного стягнення, для усунення неоднозначного 

тлумачення при застосуванні відповідних законодавчих приписів в дисциплінарній 

практиці, ми вважаємо за необхідне доповнити Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» нормою, відповідно до якої накладення на іноземного 

адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді виключення з ЄРАУ допускається 

виключно у випадках, визначених п.п. 2-4 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Окрім виключення з ЄРАУ в порядку накладення дисциплінарного стягнення 

інші форми припинення професійної діяльності іноземного адвоката в Україні 

законодавчого врегулювання не отримали. Така прогалина є, на нашу думку, 

недоліком вітчизняного законодавства, оскільки фактори, що виключають 

подальше здійснення іноземним адвокатом професійної діяльності на території 

нашої держави можуть бути і не пов’язані з дисциплінарними проступками 

останнього. 

При визначенні підстав та порядку припинення професійної діяльності 

іноземного адвоката в Україні, цілком доречними будуть певні аналогії та часткові 

запозичення нормативного матеріалу з інституту припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю адвокатами України (ст. 32 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). Так, на нашу думку, обставинами, що 

виключають можливість подальшої професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні, слід вважати наступні: особисте бажання іноземного адвоката припинити 

професійну діяльність в Україні; втрата іноземним адвокатом права займатися 

адвокатською діяльністю в його державі походження; безвісна відсутність або 

смерть іноземного адвоката; вчинення іноземним адвокатом дисциплінарного 

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

адвокатську діяльність»; відсутність документів, перелік та періодичність надання 

яких іноземним адвокатом до КДКА затверджується РАУ; надання іноземним 
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адвокатом недостовірних відомостей для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні та включення до ЄРАУ; вчинення іноземним адвокатом 

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

обставин, які виступають як підстава припинення професійної діяльності 

іноземного адвоката в Україні, визначається суб’єкт, уповноважений ухвалювати 

відповідне рішення, порядок вступу такого рішення у силу та його виконання. 

Ураховуючи наведене вище, з метою нормативного врегулювання підстав і 

порядку припинення професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні 

доцільно доповнити Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

ст. 62 такого змісту: 

«Стаття 62 Припинення права адвоката іноземної держави на заняття 

адвокатською діяльністю в Україні 

1. Право адвоката іноземної держави на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні припиняється шляхом виключення адвоката іноземної держави із Єдиного 

реєстру адвокатів України у разі: 

1) поданням адвокатом іноземної держави заяви про виключення його із 

Єдиного реєстру адвокатів України; 

2) позбавлення адвоката іноземної держави статусу адвоката та/або права на 

заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі; 

3) визнання адвоката іноземної держави безвісно відсутнім або оголошення 

його померлим; 

4) смерті адвоката іноземної держави; 

5) накладення на адвоката іноземної держави дисциплінарного стягнення у 

вигляді виключення із Єдиного реєстру адвокатів України; 

6) неподання адвокатом іноземної держави до кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури документів, перелік та періодичність подання яких 

затверджується Радою адвокатів України; 

7) встановлення факту надання адвокатом іноземної держави недостовірних 
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відомостей для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та 

включення до Єдиного реєстру адвокатів України; 

8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, ухваленого в Україні 

або в іншій державі стосовно адвоката іноземної держави за вчинення умисного 

злочину. 

2. Накладення на адвоката іноземної держави дисциплінарного стягнення у 

вигляді виключення з Єдиного реєстру адвокатів України може застосовуватись 

виключно у випадках, визначених пунктами 2-4 частини другої статті 32 цього 

Закону. 

3. Право адвоката іноземної держави на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні припиняється: 

1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня 

подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката іноземної 

держави відповідної заяви; 

2) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, - з дня 

набрання чинності відповідного рішення компетентного органу державної влади 

або адвокатського самоврядування іноземної держави; 

3) з підстав, передбачених пунктами 3 і 8 частини першої цієї статті, - з дня 

набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

4) з підстав, передбачених пунктами 5-7 частини першої цієї статті, - з дня 

прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного 

рішення. 

У разі припинення права адвоката іноземної держави на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні з підстав, передбачених пунктами 5-7 частини першої цієї 

статті, копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у 

триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату іноземної держави та 

відповідній раді адвокатів регіону. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури про припинення права іноземного адвоката на заняття адвокатською 



150 

 

діяльністю в Україні може бути оскаржено в порядку, визначеному частинами 

третьою та четвертою статті 32 цього Закону». 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Законодавче регулювання обсягу професійних прав іноземних адвокатів в 

Україні порівняно з їх вітчизняними колегами наразі реалізовано на паритетних 

засадах. Тобто іноземний адвокат при здійсненні адвокатської діяльності на 

території України користується правами ідентичними тим, що належать 

вітчизняним адвокатам. Наділення іноземного адвоката комплексом професійних 

прав створює для нього певні правові можливості при здійсненні професійної 

діяльності на території України, однак для повноцінної реалізації таких 

можливостей необхідним є чітке окреслення сфери їх практичного застосування. 

2. У контексті виконання іноземним адвокатом обов’язків із дотримання 

деонтологічних норм під час здійснення професійної діяльності в Україні існує 

проблема кореляції вітчизняних Правил адвокатської етики з вимогами інших 

джерел етичних стандартів діяльності іноземного адвоката. В основі такої кореляції 

повинно лежати правило «доповнення», згідно з яким, приписи Правил 

адвокатської етики доповнюються етичними нормами, що регламентують 

діяльність іноземного адвоката в країні його походження, за умови, якщо це не 

суперечить загальним принципам, визначеним Правилами адвокатської етики. 

3. Інститут підвищення кваліфікації іноземних адвокатів в Україні не отримав 

належної регламентації ні законодавчо, ні на корпоративному рівні. Здійснення 

іноземним адвокатом професійної діяльності на території нашої держави вимагає 

обов’язкового підвищення ним свого професійного рівня саме в рамках правової 

системи України. Вирішення даної проблеми потребує системного підходу з 

ефективним моніторингом та оцінкою результативності відповідного процесу. 
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4. Залежно від джерела закріплення гарантії професійної діяльності іноземних 

адвокатів в Україні поділяються на: міжнародно-правові та національні.  

Виключна роль міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності у 

забезпеченні ефективної професійної діяльності іноземного адвоката в Україні 

зумовлена двома чинниками. По-перше, вказані гарантії мають міждержавний 

характер, вони не прив’язані до кордонів та конкретних національних правових 

систем, а їх дія поширюється в межах юрисдикцій всіх держав-сторін міжнародно-

правової угоди, яка виступає джерелом розглядуваних гарантій. Відтак, адвокат, 

який практикує транскордонне надання правових послуг, спираючись на норми 

міжнародного права, може розраховувати на певний мінімально допустимий рівень 

забезпечення і захисту своїх професійних прав і обов’язків незалежно від країни 

перебування. По-друге, міжнародно-правові гарантії адвокатської діяльності 

виступають у якості стандарту, орієнтиру для побудови національних систем 

гарантування адвокатських прав та обов’язків в конкретній державі. 

Специфіка правового статусу іноземного адвоката в Україні зумовлює 

додаткову його вразливість до зовнішнього тиску та неналежного втручання у 

професійну діяльність, що, своєю чергою, є підставою для законодавчого 

закріплення на національному рівні посилених гарантій відповідного спрямування. 

5. Доцільно запровадити норму, яка б передбачала можливість участі у розгляді 

дисциплінарної справи щодо іноземного адвоката уповноваженого представника 

адвокатської асоціації чи правового товариства відповідної держави з наділенням його 

правом надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати 

заперечення, заявляти клопотання та подавати докази. Для найбільш повної та 

безперешкодної реалізації своїх прав як іноземний адвокат, так і представник 

адвокатської корпорації відповідної держави у процесі дисциплінарного провадження 

повинні мати можливість користуватися своєю рідною мовою або будь-якою іншою 

мовою, якою вони володіють. Для цього у необхідних випадках має забезпечуватись 

участь у дисциплінарному провадженні перекладача. 
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6. У дисциплінарному провадженні відносно іноземного адвоката 

кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури фактично позбавлені 

варіативності дисциплінарного впливу на іноземного адвоката, оскільки до їх 

компетенції належить застосування лише двох видів дисциплінарних стягнень, 

надзвичайно «дистанційованих» за ступенем суворості: відносно м’яке 

попередження та радикально жорстке виключення з ЄРАУ. Це надзвичайно 

ускладнює індивідуалізацію дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката, 

забезпечення співмірності застосовуваного дисциплінарного стягнення тій шкоді, 

яка завдана неналежною поведінкою адвоката авторитету адвокатури, правам та 

законним інтересам довірителя або інших осіб, що не сприяє забезпеченню 

принципу пропорційності у дисциплінарному провадженні.  

7. Окрім виключення з ЄРАУ в порядку накладення дисциплінарного 

стягнення, інші підстави припинення професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні законодавчо не визначено. Проте фактори, що виключають подальше 

здійснення іноземним адвокатом професійної діяльності на території України 

можуть бути і не пов’язаними з дисциплінарними проступками останнього. Відтак, 

необхідно доповнити Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

ст. 62 «Припинення права адвоката іноземної держави на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні».  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНОЗЕМНИМИ АДВОКАТАМИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Особливості здійснення захисту та представництва іноземними 

адвокатами в Україні 

 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає у ст. 1, 

що адвокатська діяльність представляє собою незалежну професійну діяльність 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги клієнту. Предмет нашого дослідження у межах даного 

підрозділу потребує в першу чергу визначити специфічні особливості здійснення 

захисту та представницької діяльності іноземними адвокатами в Україні. 

Проте, перш ніж приступити до вирішення цього завдання, вбачається 

необхідним з’ясувати відповідь на питання про сутність і особливості здійснення 

захисту і представництва національними адвокатами в Україні з наступним 

екстраполюванням такого роду знань у площину здійснення професійної діяльності 

іноземними адвокатами. 

Отже, історично коріння терміну «захист» походять від значення «місце, 

захищене від вітру, притулок, укриття» [70]. У словнику Ожегова слово «захист» 

трактується як «те, що захищає, слугує обороною» [106, c. 196]. Відповідно до 

Тлумачного словника В. Даля «захист – це заступництво» [50, c. 105]. Таким 

чином, у першому випадку захист – це об’єкти, способи, механізми, все те, що 

дозволяє оборонятися; у другому випадку захист тлумачиться крізь призму 

діяльності певних осіб. 

Специфіка юридичної сфери та професійної діяльності адвоката зумовлює 

вузьке (конкретне) використання терміну «захист» у значенні «захист прав», 

оскільки у буквальному сенсі цього слова, тобто фізично адвокат не є охоронцем 
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кого-небудь чи чого-небудь. 

Чи не вперше нормативне закріплення даного терміну відбулося у 

Радянському Союзі, де під правовим захистом (захистом прав; тут і надалі 

виключно для цілей цієї роботи ці словосполучення вживатимуться як тотожні) 

розумілася будь-яка діяльність, спрямована на забезпечення прав особистості [15, 

c. 42]. 

На доктринальному рівні про досліджувану категорію уперше йшла мова на 

XIX Всесоюзній конференції КПРС (1988 р.), яка затвердила резолюцію «Про 

правову реформу». Одне з положень резолюції проголошувало: «Першорядну увагу 

приділити правовому захисту особистості, встановити гарантії здійснення 

політичних, економічних, соціальних прав і свобод радянських людей» [90]. 

До законів термін «правовий захист» увійшов ще у 1977 р., після внесення 

його до ст. 35 Конституції СРСР, яка проголосила рівні права жінки й чоловіка, 

правовий захист материнства й дитинства. Проте широкого застосування в 

законотворчості цей термін не знайшов [99, c. 15]. 

Зрозумілим є також той факт, що до професійної діяльності іноземних 

адвокатів в СРСР досліджувана нами категорія не мала жодного відношення, адже 

адвокатом в цій країні міг бути виключно громадянин Радянського Союзу. 

У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. і 

Зверненні Верховної Ради України «До парламентів і народів світу» 05 грудня 

1991 р. наголошувалось на тому, що нова, демократична, правова держава ставить 

собі за мету реально забезпечити права і свободи людини й громадянина [53]. 

Цей вагомий у стратегічному розумінні крок все ж таки принципово не 

вплинув на можливість здійснювати у тому числі захисну діяльність іноземними 

представниками досліджуваної нами професії. Такий «статус-кво» зберігся аж до 

2012 р., коли було прийнято Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». Відповідно до тезаурусу цього нормативного акту, передбаченого у 

ст. 1 захист це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, 
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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 у 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. Відповідне положення продубльовано у п. 1 ч. 1 

ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка передбачає 

види адвокатської діяльності. 

Як слушно зауважує Н.М. Бакаянова, «тлумачення зазначеного положення 

законодавства дає можливість зробити висновок, що на відміну від підфункцій 

представництва чи консультування, які нормативно не обмежені тією чи іншою 

сферою правовідносин, підфункція захисту адвокатурою прав фізичних осіб 

обмежується виключно сферою кримінально-процесуальних правовідносин і 

правовідносин, що виникають у провадженні по справах про адміністративні 

правопорушення» [9, c. 154]. При чому визначальне значення має процесуальне 

положення клієнта – «переслідуваний». За логікою законодавця потерпілий від 

злочину або адміністративного правопорушення розраховувати на захист не може, 

тільки на представництво. Але про це йтиметься в подальшому. 

На доктринальному рівні категорія «захист» всебічно була досліджена 

А.В. Стремоуховим у його дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук. Зокрема, він аргументував розмежування «захисту» та 

«правового захисту», а також останнього із «захистом прав людини». В основу 

аргументації покладено наступні положення. 

По-перше, якщо захист прав людини – це тільки правозастосовча діяльність, 

то правовий захист – це і правозастосовча, і правотворча діяльність (перша – це 

конкретний, реальний правовий захист, а друга – це абстрактний правовий захист).  

По-друге, правовий захист – це не тільки захист прав, але додатково ще і 
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юридична допомога людині, яка надається адвокатурою, нотаріатом, громадськими 

об’єднаннями, урядовими організаціями й установами. Крім того, на його думку, 

якщо правовий захист діє на всіх стадіях прояву права – загального положення, 

володіння і користування (безпосередньої реалізації), то захист права діє тільки на 

стадії користування правом. 

По-третє, правовий захист, з одного боку, і захист прав, з іншого, мають різну 

мету: перша – забезпечити правову захищеність людини в цілому, друга – 

захистити від порушення або відновити порушене конкретне суб’єктивне право.  

По-четверте, правовий захист людини і захист прав відрізняються за видами 

діяльності, через які вони здійснюються. Перший реалізується через юридично-

правову діяльність, а другий – тільки через юридичну діяльність. Також правовий 

захист, на відміну від захисту прав, охоплює всі елементи правового статусу 

людини, у тому числі і його обов’язки. Крім того, якщо захист права поширюється 

тільки на суб’єктивне право, то правовий захист – і на норми права (об’єктивне 

право) [187, c. 29]. 

Важливим елементом правозахисних відносин є право людини на правовий 

захист. Право людини на захист своїх прав охоплює ряд правомочностей: право на 

звернення до суду, право на судовий захист, право на міжнародний захист, право 

на розгляд її справи в тому суді, до підсудності яких вона віднесена законом, право 

обвинувачуваного на розгляд його справи судом за участю присяжних у випадках, 

передбачених законом; право потерпілих від злочинів і зловживань владою на 

доступ до правосуддя й компенсацію заподіяного збитку та багато інших прав, 

встановлених галузевим законодавством [21, c. 101]. 

Наведене вказує, що право людини на захист охоплює також і міжнародний 

захист. У такому разі видається можливим під терміном «міжнародний захист» 

розуміти не тільки право на звернення до міжнародних судів (як, наприклад, 

ЕСПЛ), але також можливість використовувати професійні послуги іноземних 

адвокатів на території України. Таке припущення прямо пропорційно зумовлює 
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також висновок про можливість українських представників професії виступати на 

юридичній «арені» іноземних держав. 

Специфіка правомочностей права на захист у правозахисних відносинах 

характеризується: по-перше, можливістю вимагати визначеної поведінки від іншої 

сторони; по-друге, здійсненням правомочності, як правило, через дії зобов’язаної 

сторони, тобто юридичний обов’язок носить активний характер, а правомочність – 

пасивний; по-третє, можливістю примусу зобов’язаної сторони до вчинення дій, 

необхідних уповноваженій стороні [99, c. 18]. 

Активне використання терміну «правовий захист» у національному 

законодавстві у контексті предмету нашого дослідження вимагає, крім іншого, 

звернутися до порівняльного аналізу змісту понять «захист» і «охорона», які доволі 

часто використовуються як синоніми. 

На конституційному рівні поняття «охорона» вживається у контексті «охорона 

праці», «охорона громадського порядку», «охорона здоров’я», «охорона звання 

Президента», «охорона прав і свобод» тощо; поняття «захист» вживається 

відносно: «Вітчизни», «державних символів», «прав, свобод, професійних 

інтересів», «суверенітету», «територіальної цілісності» тощо [85]. Дослідження їх 

співвідношення виходить за рамки нашої роботи. 

Аналіз наукового доробку вказує на існування різних підходів у цьому 

питанні. Так, відповідно до одного з них, поняття «охорона прав» і «захист прав» 

визнаються абсолютними синонімами [29, c. 54] та охоплюються поняттям 

«охорона (захист) прав і обов’язків громадян», яке окремі дослідники вважають 

аналогом «правового захисту людини» [187, c. 154]. 

М.В. Вітрук у своїх роботах кожному з цих явищ дає окреме визначення (не 

розділяючи їх при цьому принципово). Так, охорона прав – це діяльність, 

спрямована на усунення перешкод для реалізації прав і обов’язків, на боротьбу з 

невиконанням обов’язків та зловживанням правами, на профілактику і 

попередження порушень прав і обов’язків, а захист настає тоді, коли має місце 
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невиконання обов’язку або зловживання правом, а також, коли виникає перешкода 

для їх здійснення, або є суперечка про наявність самого права або обов’язку [29, c. 

155]. Такої ж позиції дотримується і Л.Д. Воєводін. На його думку, охорона 

основних прав громадян полягає не тільки і не стільки в захисті від можливих 

порушень, скільки в забезпеченні умов та засобів для фактичного користування 

ними кожним громадянином, тобто під «охороною» розуміє і охорону, і захист [32, 

c. 61]. 

Представники іншої теорії зазначають, що охорона прав – це сукупність 

різноманітних взаємозалежних між собою заходів, що здійснюються органами 

державної влади і громадських об’єднань, спрямованих на попередження порушень 

прав людини або усунення перешкод, що не є правопорушеннями, на шляху 

здійснення її прав і обов’язків. Поняття «захист» вони розуміють як примусовий, 

стосовно зобов’язаної особи, законний засіб відновлення порушеного права 

людини або самими уповноваженими особами, або правозастосовними органами 

[194, c. 11-15]. 

Прихильники третьої іншої позиції розмежовують поняття «охорона» та 

«захист» і розглядають їх як окремі елементи поняття «забезпечення прав і свобод 

людини» до державної діяльності щодо створення умов для здійснення прав і 

свобод людини [161, c. 7]. На їх думку, поняття «захист прав людини» охоплює 

лише діяльність щодо скоєних правопорушень і є вужчим за своїм змістом ніж 

поняття «забезпечення». 

Окремо необхідно зазначити, що деякі науковці роблять висновок про 

нетотожність термінів «правова охорона» та «охорона прав», адже, на їх думку, 

правова охорона – це абстрактна, правотворча і правозастосовна діяльність, 

здійснювана за допомогою норм права та в межах правових норм, а охорона прав – 

це діяльність по дотриманню прав і свобод, убезпеченню їх від посягань [22]. 

Приймаючи до увагу значну чисельність нормативних актів, які 

використовують терміни «охорона прав» і «захист прав», відсутність усталених 
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наукових підходів щодо їх розмежування чи ототожнення, доречним буде 

використання кожного з них у контексті виключного того нормативно-правового 

акту, що оперує ними. 

Так, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

використовується однокореневі слова терміну «охорона» в таких випадках: 

1) «професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються 

Конституцією України, цим Законом та іншими законами»; 2) «життя, здоров’я, 

честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною 

держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом» (ст. 

23 «Гарантії адвокатської діяльності»). Термін «захист» вживається у двох 

основних значеннях: 1) вид професійної діяльності, яку здійснює адвокат на 

користь клієнта (ст.ст. 1, 19); 2) вид діяльності, яка здійснюється органами 

адвокатського самоврядування на користь самого адвоката щодо сприяння 

забезпечення встановлених законодавством для нього прав та гарантій (ст.ст. 44, 

48). 

Отже, можна зробити висновок, що вказаний Закон використовує терміни 

«охорона прав» і «захист прав» у такому розумінні: охорона – це вид діяльності, 

яку може здійснювати виключно держава Україна у рамках зобов’язань, які вона 

взяла на себе перед особами приватного права (людиною, громадянином, 

юридичною особою, адвокатом); захист – це вид діяльності осіб, які не мають 

відношення до держави (фізичні особи, адвокати, організації тощо, які діють у 

напрямку відстоювання своїх прав чи інтересів самостійно або через 

уповноважених ними осіб). 

Таким чином, ні національні, ні іноземні адвокати у нашій країні охоронною 

діяльністю не займаються. Сферою їх професійного інтересу виступає захист у 

розумінні правового захисту (захисту прав). 

Предмет нашого дослідження зумовлює потребу конкретизувати зміст поняття 

«захист» через його окремі складові, що дозволить з’ясувати відповідні 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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особливості професійної діяльності іноземних адвокатів в України.  

Так, умовно можна виокремити такі елементи «захисту» як роду професійної 

діяльності: 

а) забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів переслідуваних 

державою осіб у національному кримінальному провадженні; 

б) забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів переслідуваних 

державою осіб у національному адміністративно-деліктному провадженні; 

в) забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, щодо яких 

вирішується питання про екстрадицію. 

Із усіх вказаних різновидів проваджень найбільш детально правовий статус 

адвоката (без конкретизації національний він чи іноземний) регламентовано у 

кримінальному процесуальному законодавстві, що викликано потенційно найбільш 

суворими наслідками юридичної відповідальності до переслідуваної державою 

особи. 

У кримінальному провадженні жодних труднощів, окрім знання української 

мови, відносно участі у ньому іноземного адвоката не вбачається. А питання 

знання мови національного судочинства вирішується у Кримінальному 

процесуальному кодексі за допомогою такого учасника кримінального 

провадження як перекладач. Так наприклад у ч. 3 ст. 29 цього кодексу зазначається 

зокрема, що слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують учасникам 

кримінального провадження (а іноземний адвокат також ним (учасником) є), які не 

володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, 

заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, 

якою вони володіють, користуючись у разі необхідності послугами перекладача в 

порядку, передбаченому КПК України. 

Жодних дискримінаційних або протекційних норм, які б обмежували або 

навпаки сприяли порівняно з нормами, що визначають правовий статус 

національного адвоката, іноземним адвокатам у кримінальному провадженні 
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України немає, що вказує на тотожність та взаємну вивіреність норм КПК України 

та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Щодо проваджень, які виникають у сфері адміністративних правопорушень, то 

на перший погляд, як і у кримінальному провадженні, розбіжностей у 

процесуальному статусі національних та іноземних адвокатів немає. Проте, на 

відміну від кримінального провадження, яке у ст. 46 п. 4 КПК України передбачає, 

що захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація 

яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути 

доручена захиснику, з моменту надання документів, передбачених ст. 50 КПК 

України, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; захисник у проваджені у 

справах про адміністративні правопорушення таких прав не має, а самостійного 

доступу до перекладача імперативний адміністративно-деліктний процес йому не 

надає (ст. 271 КпАП України). Такий стан речей значно ускладнює захисну 

діяльність для іноземного адвоката, якщо він не володіє національною мовою 

судочинства. 

З організаційної точки зору можна припустити наявність інших потенційних 

проблем, що ускладнюють участь іноземного адвоката в провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення. Йдеться, по перше, про значну різноманітність 

суб’єктного складу осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративне 

правопорушення (ст. 255 КпАП України), та осіб, які уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення (ст. 213 КпАП України). По-друге, 

про його швидкоплинність. Справи розглядаються протягом декількох днів, а не 

місяців як у кримінальному провадженні. Іноземний адвокат з урахуванням 

факторів, викладених вище, можливо просто не встигне належним чином 

підготуватися до справи. 

Все це з урахуванням перманентного процесу реорганізації та удосконалення 

органів державної виконавчої влади, їх перейменування, а також відносно 
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невеликого розміру стягнень за вчинення адміністративного правопорушення 

робить участь у адміністративно-деліктному процесі для іноземного адвоката 

можливим, але малоперспективним, вірогідно тільки за виключенням корупційних 

справ, які мають специфічні наслідки для порушника. 

Зрештою останній напрям для реалізації професійної активності виступає 

забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, щодо яких 

вирішується питання про екстрадицію. Основними нормативними актами у цій 

сфері виступає Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 

1957 р. [205, c. 39-41] та КПК України. Якщо перший із них є суто міжнародним 

документом і не містить у собі жодних посилань на можливість для особи, яка 

екстрадується, скористатися правом на захист, то у другому, у гл. 44 питання участі 

захисника у відповідній процедурі регламентовано доволі детально, що не може 

позитивно не позначитися на забезпеченні прав та свобод такого роду осіб. 

Досліджуючи роль іноземного адвоката у вказаній процедурі, необхідно 

відзначити, що потенційні напрями його професійної діяльності на території 

України може бути сформовано таким чином: 

а) іноземний адвокат, який представляє інтереси іноземного громадянина, 

якого інша держава (не обов’язково його рідна) пропонує Україні передати для 

здійснення слідчих дій чи кримінального покарання; 

б) іноземний адвокат, який представляє інтереси громадянина України, якого 

інша держава пропонує нашій державі видати для вчинення певних слідчих дій чи 

покарання. 

Другий варіант нам видається більш перспективним, особливо якщо іноземний 

адвокат є громадянином країни, що робить відповідний запит, адже на відміну від 

українського адвоката краще розуміється на законодавстві такої держави. 

На особливу увагу у нашому дослідженні заслуговує питання здійснення 

іноземним адвокатом представництва, що, як різновид професійної діяльності 

адвоката, за своєю природою принципово відрізняється від захисту.  
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Єдиної та усталеної позиції щодо природи, поняття та сутності представництва 

у науковій літературі немає. Найбільш розробленим це питання є у теорії 

цивільного процесу, здобутки якого запозичено та розвинуто для потреб інших 

галузей процесуального права. 

Попри чисельність різноманітних думок, варто підтримати позицію, 

відповідно до якої ознаками представництва є такі: 1) представник завжди виступає 

від імені та в інтересах особи, яку він представляє; 2) представник є юридично 

заінтересованою у результатах розгляду справи особою (учасником судового 

процесу); 3) виходячи з того, що він є заінтересованою у розгляді справи особою, 

він має як загальні права та обов’язки такої особи, так і ті, що характеризують його 

спеціальний процесуально-правовий статус; 4) особа, яку представляє представник, 

залишається учасником процесу з усіма належними їй загальними та 

процесуальними правами та обов’язками; 5) процесуальні дії представника 

породжують правові наслідки для особи, яку він представляє, за умови, що 

представник діє у межах, наданих цією особою або законом повноважень [11, c. 

315-318]. Як зазначає Н.М. Бакаянова, зазначені ознаки можуть різнитися у тих чи 

інших видах судочинства чи юридичних процесах,  однак загалом цілком повно 

характеризують особливості представництва, що його здійснює адвокат [9, c. 168]. 

Не вступаючи у наукову полеміку, яка існує з приводу матеріальної чи 

процесуальної природи судового представництва як міжгалузевого інституту 

процесуального права, для цілей нашого дослідження має визначення 

представництва, передбачене Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» і положеннями відповідних процесуальних кодексів. 

Так, відповідно до ст. 1 згаданого Закону представництво – це вид 

адвокатської діяльності, що 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 
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правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача у кримінальному провадженні. 

Тож, як ми вже звертали увагу, категоріальне розмежування захисту та 

представництва передбачає наявність таких критеріїв як: а) вид судочинства; 

б) процесуальний статус клієнта. 

Водночас норми процесуального законодавства чіткого визначення 

представництва не дають. Але передбачають, що представництво у суді як вид 

правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича 

допомога), крім випадків, встановлених законом (ст. 15 ЦПК України, ст. 16 КАСУ, 

ст. 16 ГПК України). 

Таким чином, як вказує О.З. Хотинська-Нор, очевидною є поява двох 

нормативних конструкцій, які потребують урахування та узгодження з 

визначенням, що міститься у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а саме: 

1) представництво у суді – це вид правничої допомоги, яка здійснюється 

виключно адвокатом, крім випадків, встановлених законом; 

2) професійна правнича допомога – це представництво у суді, яке 

здійснюється виключно адвокатом [204, c. 102-110]. 

Із наведеного випиває, що: 1) як різновид адвокатської діяльності 

представництво за змістом є ширшим, аніж відповідний інститут процесуального 

права, не обмежуючись судовим процесом; 2) як різновид правничої допомоги 

представництво адвокатом у суді називається професійною правничою допомогою; 

3) адвокат є виключним суб’єктом представництва у суді, за винятком тих 

випадків, які передбачені законом. 

Системний аналіз положень законодавства дозволяє виокремити такі основні 

різновиди представницької діяльності, яку може здійснювати іноземний адвокат в 

Україні: 

1) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 
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адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 

2) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у цивільному, 

господарському, адміністративному судочинстві України (професійна правнича 

допомога) та конституційному провадженні; 

3) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в інших державних 

органах, перед фізичними та юридичними особами; 

4) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних 

судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 

статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних 

організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Мета нашого дослідження вимагає зупинитися на їх аналізі більш детально, 

щоб з’ясувати наявність відповідної специфіки відносно іноземного адвоката. 

Перший із зазначених нами вище різновидів представництва передбачає 

діяльність іноземного адвоката у кримінальному та адміністративно-деліктному 

провадженнях на стороні потерпілого. Розмірковуючи над особливостями такого 

роду діяльності, необхідно нагадати, перш за все, можливі мовні проблеми для 

іноземних представників професії. І якщо на рівні кримінального провадження 

вони вирішуються доволі ефективно, то на рівні адміністративно-деліктного є 

нюанси. 

Так, відповідно до ст. 269 КпАП України потерпілий має право знайомитися з 

матеріалами справи, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися 

правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має 

право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, 

оскаржувати постанову по справі про адміністративне правопорушення. 

Таким чином, на відміну від особи, яка притягається до адміністративної 
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відповідальності, потерпілий, як і потенційний захисник іноземного походження 

(ст. 271 КпАП України), не мають права на перекладача. Такий стан речей ставить 

адвоката іноземної держави (як і можливого потерпілого з іншої країни) у 

провадженнях про адміністративні правопорушення у вразливе становище. Саме 

тому, а також з урахуванням факторів викладених вище, ми вважаємо участь 

іноземного адвоката на стороні потерпілого в провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення (на відміну від кримінального провадження) 

малоймовірною доки відповідні дискримінаційні положення не будуть усунуті. 

Перспективним напрямом професійної діяльності іноземних адвокатів в 

Україні є представництво інтересів фізичних а юридичних осіб у цивільному, 

господарському та адміністративному судочинстві. 

Відповідно до ст. 60 ЦПК України представником у цивільному судочинстві, 

окрім законного представника, може бути адвокат. Виняток з цього правила 

становлять лише дві категорії спорів: а) що виникають із трудових правовідносин; 

б) малозначні справи. Під час їх розгляду представником може бути будь-яка 

особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і 

відповідає вимогам щодо несумісності статусів (ст. 61 ЦПК України). Тобто, 

процесуальних перешкод участі іноземного адвоката у цивільному судочинстві 

немає за умови легалізації його статусу в Україні. Що ж до можливого мовного 

бар’єру, то цивільне процесуальне законодавство не лише надає представнику 

право здійснювати всі процесуальні права та обов’язки від імені особи, яку 

представляє (ст. 64 ЦПК України), в тому числі й звертатись із заявою про 

залучення перекладача (ст. 75 ЦПК України), а й гарантує учасникам судового 

процесу, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, право 

робити заяви, надавати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною 

мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами 

перекладача (ст. 9 ЦПК України). 

Аналогічними за змістом і спрямуванням є відповідні положення ГПК України 
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(ст.ст. 10, 58, 59, 72) та КАСУ (ст.ст. 15, 57, 58, 71).  

Прискіпливої уваги потребує питання про можливість представництва 

іноземним адвокатом у конституційному провадженні.  

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про Конституційний Суд України»  

[149] учасниками конституційного провадження є суб’єкт права на конституційне 

подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що 

діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом 

розгляду в Суді, а також залучені Судом до участі у розгляді справа органи та 

посадові особи, інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об’єктивного і 

повного розгляду справи. Як бачимо, лексична конструкція «уповноважена особа, 

що діє від його імені» семантично пов’язана лише з суб’єктом права на 

конституційну скаргу. Ст. 56 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

передбачає, що «суб’єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить 

Конституції України. До суб’єктів права на конституційну скаргу не належать 

юридичні особи публічного права. Якщо суб’єктом права на конституційну скаргу 

є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я або фізичною вадою не в змозі 

особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена в 

установленому законом порядку особа, що діє від її імені. Конституційну скаргу 

юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути 

підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про 

призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи». Таким чином, право на 

конституційну скаргу належить лише фізичним особам і юридичним особам 

приватного права. Останні, приймаючи до уваги встановлені вимоги щодо 

документів, які підтверджують повноваження уповноважених осіб, своєю чергою, 

не можуть бути представлені у Конституційному Суді України адвокатом. 

Із наведеного випливає, що теоретично іноземний адвокат може представляти 

у конституційному провадженні інтереси виключно фізичних осіб як суб’єктів 
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права на конституційну скаргу. Проте, з практичної точки зору, враховуючи 

предмет конституційної скарги, така перспектива є малоймовірною. 

Таким чином, з урахуванням специфіки існуючих в Україні видів судочинства 

та юридичних процесів, представницька діяльність іноземних адвокатів в Україні 

може бути класифікована за різними критеріями таким чином: 

1) за різновидами юридичних проваджень, у яких вони можуть брати участь як 

представники:  

- у кримінальному провадженні; 

- у провадженні у справах про адміністративні правопорушення; 

- у цивільному судочинстві; 

- у господарському судочинстві; 

- у адміністративному судочинстві; 

- у конституційному провадженні; 

2) за процесуальним статусом особи, інтереси якої представляють: 

- представництво потерпілого; 

- представництво позивача; 

- представництво відповідача; 

- представництво третьої особи; 

- представництво фізичної особи – суб’єкта права на конституційну скаргу; 

3) за обсягом процесуальних повноважень, належних іноземному адвокату: 

- універсальна (у цивільному, господарському, адміністративному 

судочинстві); 

- обмежена (у справах про адміністративні правопорушення); 

4) за перспективністю залучення як представника: 

- перспективна (кримінальне, цивільне, господарське, адміністративне 

судочинство); 

- малоперспективна (конституційне провадження та провадження у справах 

про адміністративні правопорушення); 
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5) за наявністю у переліку вимог до представницької діяльності іноземного 

адвоката ознак дискримінації: 

- дискримінаційна (провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; конституційне провадження); 

- недискримінаційна (у кримінальному, цивільному, господарському, 

адміністративному судочинстві). 

Насамкінець необхідно звернути увагу на можливість представництва 

іноземним адвокатом інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних 

судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 

статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних 

організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Цей вид представницької діяльності закріплено у п. 7 

ч. 1 ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Але 

діяльність іноземних і міжнародних судових органів, інших міжнародних 

організацій юрисдикційно виходить за межі території нашої держави, а отже і 

предмету нашого дослідження. 

У підсумку потрібно зазначити, що правозахисна та представницька складова 

професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні нормативно забезпечена 

фактично на рівні усіх профільних нормативно-правових актів. Залишаючи поза 

увагою організаційні проблеми доступу до національного ринку юридичних 

послуг, що досліджувалися нами у попередніх підрозділах роботи, головною 

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

діяльності іноземних адвокатів в Україні виступає можливість доступу до послуг 

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

неприпустимим з точки зору прийнятих на себе Україною зобов’язань. 
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3.2. Особливості консультаційної діяльності та інших видів правничої 

(правової) допомоги, що надається іноземними адвокатами в Україні 

 

Професійна діяльність іноземних адвокатів в Україні на законодавчому рівні 

не обмежується лише захистом і представництвом. У Законі України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (п. 6 ст. 1) зазначається, що адвокати окрім 

захисту та представництва можуть надавати й інші види правової допомоги, під 

якими розуміються такі складові адвокатської діяльності:  

а) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових питань; 

б) правовий супровід діяльності клієнта; 

в) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних 

інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в 

разі порушення. 

Характеристика кожного з наведених різновидів адвокатської діяльності 

дозволить визначити наявність специфіки їх реалізації відносно іноземного 

адвоката в Україні. 

Зауважимо, що надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із 

правових питань є однорідною за своєю правовою природою та інформаційною 

основою діяльністю, хоча й із різним ступенем опрацювання інформації. 

Так, у ст. 200 ЦК України під інформацією розуміються будь-які відомості 

та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді. Ст. 1 Закону України «Про інформацію» визначає 

інформацію як документовані або публічно оголошені відомості про події та 

явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному 

середовищі. 

Поєднуючи вказані вище нормативні підходи можна виділити наступні ознаки 

інформації: а) за своєю природою інформація є сукупністю відомостей та/або 
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даних; б) самі по собі дані інформацією стають тільки після переосмислення її 

суб’єктом пізнання (людиною); в) основою інформації виступають дані, які мають 

властивість бути збереженими на будь-якому носії, який є зовнішнім по 

відношенню до людської свідомості, і, відповідно, можуть бути відтворені будь-

якою людиною без участі іншої; г) інформація позбавлена ознак оригінальності, 

новизни, неповторності та суспільно-історичної унікальності, а відтак не є об’єктом 

права інтелектуальної власності. 

Сама по собі інформація є об’єктом цивільно-правових відносин, але 

діяльність іноземного адвоката у цьому напрямку (надання інформації юридичного 

характеру) має свою специфіку. Так, у Законі України «Про інформацію» (ст. 17) 

зазначається, що правова інформація представляє собою будь-які відомості про 

право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, 

правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.  

Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і 

підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і 

принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення 

засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових 

питань [148]. 

Аналіз зазначеної норми вимагає звернутися до доктринального підходу, 

відповідно до якого правову інформацію необхідно поділяти на нормативну і 

ненормативну. За логікою законодавця нормативна інформація міститься у 

нормативно-правових актах (Конституція, закони, підзаконні акти тощо). До 

ненормативної правової інформації дослідники відносять документи, які не містять 

правових норм, а отже, мають рекомендаційний та інформаційний характер і 

поділяються на дві групи: 

1. Інформація про стан законності та правопорядку: 

а) інформація про дотримання прав і свобод людини, що міститься у звітах 

Уповноваженого з прав людини, офіційні дані про стан виконання Україною своїх 
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міжнародних зобов’язань, матеріали комісій з прав людини; 

б) інформація про стан законності й правопорядку, ефективності 

прокурорського нагляду, що міститься в публікаціях засобів масової інформації, у 

періодичних виданнях правоохоронних і правозастосовних органів, інформація про 

форми і способи захисту прав громадян, про вжиті заходи з відновлення 

законності; 

2. Інформація, пов’язана з розкриттям і розслідуванням правопорушень: 

а) кримінологічна – дані про злочинність та інші правопорушення, а також 

ефективність карних заходів; 

б) криміналістична – інформація, що використовується при доведенні факту 

злочину та ідентифікації особи чи групи осіб, які вчинили злочин; 

в) судово-експертна – інформація, що використовується під час судових 

експертиз для доведення (або спростування) факту злочину і вини обвинуваченого; 

г) оперативно-розшукова – інформація, що відбиває хід і результати 

проведення оперативно-розшукових заходів з установлення та розшуку осіб, які 

вчинили кримінально каране діяння і переховуються від правосуддя, а також інші 

відомості та матеріали [55, c. 134]. 

У цьому сенсі, на нашу думку, особливої уваги заслуговує питання про те, чи є 

правовою інформація, яка міститься у цивільно- або господарсько-правовому 

договорі.  

Не є таємницею той факт, що останні (договори) є засобом регулювання 

суспільних (особистих немайнових та майнових) відносин, які за своєю 

юридичною силою не відрізняються від закону (зрозуміло на рівні приватного 

права – ст. 11 ЦК України). Чи можна вважати правовою інформацією відомості, 

які містяться у такого роду правочинах? Ми вважаємо, що так. Більше того, на 

нашу думку, діяльність іноземних адвокатів щодо надання клієнтові правової 

інформації, джерелом якої виступають цивільні та господарські договори, є 

найбільш перспективною, адже використання послуг такого роду осіб у публічно-
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правовій сфері є маловірогідною: навряд чи виникне потреба у залученні до 

виконання функцій держави (України) іноземного адвоката. 

У першу чергу це пояснюється тим, що діяльність іноземних адвокатів, яка 

має ознаки інформативної (у юридичному сенсі цього терміну), уявляється нам 

можливою та перспективною виключно на рівні представників цієї професії, які 

вільно володіють мовою національного судочинства. З урахуванням широкого 

поширення он-лайн перекладачів довідатися про зміст національного нормативно-

правового акту може будь-яка особа, без необхідності залучення для цього 

представників цієї професії з-за кордону. 

Крім того, на нашу думку, також немає жодного сенсу звертатися за 

недешевою допомогою до іноземного адвоката для того, щоб довідатися про 

оперативну обстановку у конкретному населеному пункті (у країні загалом) або 

про стан забезпечення прав людини. Ця інформація є відкритою та доступною 

будь-якій особі незалежно від фаху чи професії. Чи не єдиним виключенням із 

висловленого вище припущення може виступати сфера міжнародних відносин. 

Наприклад, надання інформації про особливості забезпечення прав людини у тій чи 

іншій країні (як варіант, про кримінальну обстановку) для визначення перспектив 

переїзду на постійне або тимчасове проживання. 

Таким чином, ми можемо визначити, що під діяльністю іноземного адвоката в 

Україні щодо надання правової інформації необхідно розуміти сукупність дій 

відповідної особи у напрямку повідомлення споживача його (адвоката) послуг 

відносно: а) особливостей національного права (системи, джерел, реалізації, 

юридичних фактів тощо); б) питань квазіправового характеру, джерелами яких не 

виступає юридична норма; в) особливостей права іншої країни; г) змісту приватно-

правових договорів; д) специфіки звичаїв ділового обігу. 

Для того, щоб дати відповідь на питання про особливості здійснення 

консультаційної та роз’яснювальної діяльності іноземними адвокатами в Україні у 

першу чергу необхідно визначити понятійну основу такого роду діяльності. Адже 
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Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розрізняє категорії 

«консультація» та «роз’яснення».  

Словник української мови визначає консультацію як пораду фахівця з якого-

небудь питання [176, c. 267]. Юридична енциклопедія визначає консультативні 

послуги (консалтинг) (франц. consultatif – дорадчий, від лат. сonsultere – радитися, 

просити поради) як діяльність, пов’язану з освітленням клієнтові широкого кола 

питань (економічного, правового характеру тощо), яка здійснюється фізичними або 

юридичними особами і регулюється відповідними договорами, що укладаються 

між замовниками та виконавцями [210, c. 267]. 

Потенційна корисність консультативної діяльності іноземних адвокатів в 

Україні у сфері права нами оцінюється як доволі висока. Особливого значення це 

припущення набуває у сфері міжнародного права (як приватного, так і публічного), 

адже питання національного права в принципі доречніше розкривати на рівні 

українських представників професії. Думка про те, що адвокати іноземної держави 

зможуть конкурувати з українськими володільцями відповідного статусу на «ниві 

юридичного порадництва», виглядає дещо абсурдно. Такого роду діяльність 

передбачає глибоке розуміння суті речей, яке ґрунтується на необхідності 

тривалого перебування в Україні, навчанні у національних юридичних навчальних 

закладах і досконалому володінні українською мовою, знанні вітчизняних норм 

права, досвіду роботи у сфері права і, що є найбільш важливим, усвідомленні 

автентичних правил тлумачення окремих нормативно-правових положень цієї 

країни. 

Останній тезис виступає сполучною ланкою між категоріями «консультація з 

правових питань» і «роз’яснення з правових питань». Словник української мови 

термін «роз’яснення» визначає як те, що вносить ясність у що-небудь, сприяє 

з’ясуванню чогось [174, c. 872]. 

Вказане вище значення досліджуваного виду діяльності іноземних адвокатів в 

Україні неминуче наводить нас на думку якщо не про абсолютну тотожність, то 
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принаймні термінологічну близькість між поняттями «роз’яснення» і 

«тлумачення».  

Переважна більшість дослідників визначають тлумачення правових норм як 

складний інтелектуально-вольовий процес, спрямований на з’ясування обсягу та 

точного змісту, який вміщений у нормі права і роз’яснення його для інших. За їх 

думкою цей процес складається з двох частин (елементів): а) з’ясування змісту 

правових норм; б) роз’яснення змісту норм права [67, c. 27]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що роз’яснення з правових питань і 

роз’яснення змісту норм права (як елемент тлумачення правових норм) є 

близькими, але не тотожними видами діяльності. На нашу думку, перший із них є 

очевидно ширшим, аніж другий. Справа у тому, що, як вже відзначалося нами 

вище, інформація про право включає у себе не тільки відомості про зміст правових 

норм, але також дані ненормативного характеру. 

Тому, в межах нашої роботи доречним вбачається використовувати як 

синоніми терміни «роз’яснення з правових питань» і «тлумачення права», а не 

правових норм, як це пропонують окремі дослідники [195, c. 52; 31, с. 57]. 

Відтак, під роз’ясненням із правових питань ми пропонуємо розуміти 

інтелектуально-вольову діяльність щодо детального аналізу проблеми юридичного 

(квазіюридичного) характеру з метою подальшого її вирішення шляхом визначення 

підходів найбільш правильного розуміння суті суспільного відношення, змісту 

норм права, які його регулюють, та їх реалізації. 

Переважна більшість науковців зазначає, що необхідність у тлумаченні права 

виникає з декількох причин: 

а) по-перше, у зв’язку з тим, що норми права мають загальний і абстрактний 

характер і не завжди зрозумілим є їх зміст, водночас як реальні суспільні відносини 

завжди конкретні, мають ряд індивідуальних особливостей. Отже, в кожному 

конкретному випадку реалізації норм права слід вияснити, чи належить даний 

випадок до того виду відносин, який законодавець передбачив у правовій нормі, чи 
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ні; 

б) по-друге, недоліки законодавчої техніки, що зустрічаються інколи в 

правозастосовній практиці, породжують юридичні колізії, що також сприяє 

виникненню необхідності в тлумаченні правових норм [108, c. 99]. 

Необхідність тлумачення в праві (роз’яснення з правових питань) викликана і 

можливими протиріччями між його формою і змістом. Зміст права знаходить своє 

вираження у нормативно-правових актах, які не завжди правдиво відображають 

волю законодавця. Низький рівень юридичної техніки, недоліки технічного 

порядку призводять до проблем, суперечностей, викривлення змісту права. У таких 

випадках тлумачення – умова пізнання справжнього змісту юридичних приписів 

[190, c. 246]. 

У теорії держави і права тлумачення за суб’єктами і юридичними наслідками 

тлумачення розділяють на дві групи: 

Офіційне тлумачення – роз’яснення змісту та мети правових норм, яке 

сформульовано в спеціальному акті уповноваженим органом у рамках його 

компетенції і має юридично значущу обов’язкову силу для всіх, хто застосовує 

норми, що роз’ясняються. Наприклад, правом офіційного тлумачення Конституції 

України наділений лише Конституційний Суд України. Його тлумачення є 

загальнообов’язковим, легальним (узаконеним). Офіційним тлумаченням 

займається вузьке специфічне коло учасників. 

Неофіційне тлумачення – роз’яснення змісту і мети правових норм, яке 

виходить від осіб, що не мають на те офіційних повноважень, а відтак, не володіє 

юридично обов’язковою силою. Наприклад, тлумачення статті закону професором 

права допомагає юридичній практиці і здатне вплинути на офіційне тлумачення. 

Однак воно не є загальнообов’язковим, не є легальним [173, c. 135]. 

Зважаючи на обраний предмет дослідження, ми можемо зробити висновок про 

те, що іноземні адвокати в Україні очевидно можуть здійснювати діяльність 

виключно у напрямку другого з них. Неофіційне тлумачення має силу громадської 
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думки, індивідуального авторитету особи інтерпретатора, формує те 

інтелектуально вольове і морально юридичне середовище, з якого суб’єкти 

правозастосування та інші зацікавлені особи черпають свої уявлення про 

законність і справедливість юридичної справи. Неофіційне тлумачення властиве 

всьому суспільству
 
[173, c. 135]. 

Проте наскільки перспективною може бути така діяльність з економічної та 

юридичної точки зору? Продовжуючи викладені нами вище міркування відносно 

відвертої неконкурентноздатності іноземних представників професії у тих 

питаннях, які потребують гарного знання мови національного законодавства (без 

цього тлумачення є неможливим), ми знов таки вимушені визнати їх істинними і 

відносно роз’яснювальної діяльності іноземних адвокатів в Україні. Водночас 

сфера міжнародного права навпаки робить використання послуг такого роду 

спеціалістів більш перспективною порівняно з українськими адвокатами. 

Підводячи підсумок, можна зробити наступний висновок: надання правової 

інформації по суті є діяльністю щодо повідомлення клієнта відносно існуючих у 

країні правил поведінки нормативно-правового характеру; консультація з правових 

питань представляє собою пораду (цим правом є сенс скористатися на певному 

етапі юридичного процесу); роз’яснення з правових питань уявляється нам 

поясненням (тлумаченням) положень чинних юридичних норм. 

Питання правового супроводу діяльності клієнта з точки зору предмету даного 

дисертаційного дослідження викликає велику кількість питань. У першу чергу це 

пояснюється самою нормативною невизначеністю двох термінів «правовий 

супровід» та «діяльність клієнта». Формулювання положень нормативно-правових 

актів у нашій країні таким чином є проблемою, яка залишається невирішеною 

протягом усього періоду існування незалежної України. Відсутність чіткого 

визначення правил поведінки у суспільстві, особливо нормативно-правового 

характеру, призводить до цілої низки проблем у правозастосовній діяльності, 

вирішувати які доводиться за допомогою абсолютно неефективних заходів судової 
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практики. 

Так, у першу чергу, звертаючи увагу на значення категорії «супровід», 

необхідно відзначити, що на побутовому рівні вказане поняття використовується як 

близьке за значенням сприянню, спільному пересуванню, допомозі однієї людини 

іншій в подоланні труднощів [98]. Існує думка про те, що супроводжувати означає 

іти, їхати разом з кимось у якості супутника або поводиря [197, c. 873]. Інші 

мовники пропонують супровід трактувати як дію за дієсловом «супроводжувати», 

тобто «проводжати, супроводжувати, йти разом з метою провести, слідувати» [49, 

c. 212].  

Усвідомлюючи той факт, що нормативного визначення терміну «правовий 

супровід» просто не існує, вважаємо можливим запропонувати власне бачення 

вирішення цієї проблеми, яке ґрунтується на поєднанні як юридичної, так і 

філологічної складових. Крім того, з урахуванням викладеного вище, ми спробуємо 

розмежувати поняття «супровід», «консультування», «роз’яснення» та «складення 

документів».  

Авторське уявлення щодо суті діяльності іноземного адвоката в Україні у 

сфері правового супроводу діяльності клієнта передбачає їх логічне 

співвідношення наступним чином:  

а) консультування та роз’яснення з правових питань, а також складення заяв, 

скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх 

порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення, як різновиди 

діяльності іноземного адвоката, можуть здійснюватися як окремо, так і у поєднанні 

одне з одним; 

б) правовий супровід діяльності клієнта, як вид діяльності іноземного 

адвоката, у принципі неможливий без консультацій, роз’яснень та/або складення 

документів правового характеру, але на відміну від останніх передбачає наявність 

декількох специфічних ознак: систематичність, безперервність та пов’язаність 
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єдиною метою (наприклад, правова допомога у купівлі автомобіля з попереднім 

продажом старого на найкращих для клієнта умовах). 

На нашу думку, за умови, що іноземний адвокат відповідно до наданих йому 

повноважень має право на вчинення будь-яких юридичних дій (укладення 

договору, оформлення права власності тощо), юридична природа такого роду 

діяльності (правовий супровід) може бути визначена як цивільно-правова – 

специфічний різновид договору доручення. Специфічність проявляється у тому, що 

іноземний адвокат відповідно до норм чинного законодавства не може в 

односторонньому порядку відмовитися від продовження відносин з клієнтом, у той 

час як відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1008 ЦК України договір доручення припиняється 

на загальних підставах припинення договору, а також у разі відмови довірителя або 

повіреного від договору. 

Таким чином, під категорією «правовий супровід» ми пропонуємо розуміти 

будь-яку діяльність іноземного адвоката, що спрямована на надання допомоги 

клієнту, у подоланні визначеної у договорі однорідної групи труднощів юридичним 

способом (консультування, роз’яснення, складення документів тощо), за умови 

відсутності можливості або бажання звернутися для вирішення такого роду 

проблем до суду. 

Що стосується тлумачення терміну «діяльність клієнта», то з точки зору 

обраного предмету дослідження визначити його суть доволі непросто з  

урахуванням існуючого різноманіття визначень поняття «діяльність». Найбільш 

загальною і такою, що відповідає предмету нашого дослідження є така дефініція: 

діяльність є спробою привести менш задовільний стан справ до більш задовільного 

[115]. Таке сприйняття суті досліджуваного явища підтверджує міркування 

висловлені нами вище відносно об’єднаності єдиною метою, проте істотно 

розширює уявлення про сферу застосування такого роду послуг. Саме тому ми 

повинні визначити потенційні рамки категорії «діяльність» в аспекті завдань, які 

стоять перед нами. 
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По-перше, такого роду діяльність клієнта повинна стосуватися питань, 

вирішення яких неправовим способом є неможливим. По-друге, проблеми, які 

виникають у вірогідного клієнта, потребують залучення для їх вирішення 

спеціаліста у сфері права. По-третє, характер цілей, які клієнт планує досягти, 

визначає необхідність звернення за допомогою саме до іноземного адвоката, а не 

до національних представників професії. По-четверте, спроба привести менш 

задовільний стан справ до більш задовільного виключає можливість звернення до 

суду з економічних, юридичних та іншого роду міркувань. 

Отже, вказані вище тези дають підстави для висновку, що правовий супровід 

діяльності клієнта, який здійснюється іноземним адвокатом в Україні, представляє 

собою будь-яку діяльність вказаного представника професії, що спрямована на 

надання допомоги клієнту, у напряму приведення менш задовільного стану його 

справ до більш задовільного юридичним способом (консультування, роз’яснення, 

складення документів тощо), за умови відсутності можливості або бажання 

звернутися для вирішення такого роду проблем до суду. 

Правовий супровід діяльності клієнта, який здійснюється іноземним 

адвокатом може проявлятися у двох основних формах: 

а) здійснення юридичних дій в інтересах клієнта: - укладення будь-яких 

різновидів правочинів, за виключенням тих, які повинні вчинятися клієнтом 

особисто; - укладення будь-яких інших договорів, угод і домовленостей, які 

породжують, змінюють чи припиняють у клієнта адміністративні, трудові, 

податкові, сімейні та інші юридичні права та обов’язки; - реєстрація, 

перереєстрація юридичних осіб; 

б) здійснення фактичних дій в інтересах клієнта: - переговори з 

контрагентами; - внесення змін в установчі документи; - представництво в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими 

фізичними чи юридичними особами; - юридична перевірка цивільно-правових 

договорів на предмет їх відповідності законодавству; - юридичне обслуговування з 
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питань розробки цивільно-правових договорів; - юридичне обслуговування при 

створенні, реорганізації та ліквідації юридичних осіб; - допомога в організації 

виконання рішень судів. 

Аналізуючи такий напрям діяльності іноземного адвоката в Україні як 

складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, 

спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, 

недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення, 

необхідно звернути увагу на те, що чинне законодавство передбачає розподіл 

такого роду активності за об’єктом на чотири групи, зокрема, складання: 

а) заяв; 

б) скарг; 

в) процесуальних документів; 

г) інших документів правового характеру. 

Великий енциклопедичний юридичний словник передбачає тлумачення 

термінів «заява» та «скарга» наступним чином. 

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією й чинним законодавством їхніх прав та інтересів, або 

повідомлення про порушення чинного законодавства, чи недоліки в діяльності 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних 

депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення 

думки про поліпшення їхньої діяльності. 

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 

інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 

об’єднань громадян, посадових осіб [27, c. 297]. 

Такого роду доктринальне бачення сутності досліджуваних нами вище 

категорій базується на нормативних основах, які власне і визначають їх природу 

[193]. 
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Що стосується аналізу категорій «процесуальний документ» та «документ 

правового характеру», то чинне законодавство не містить їх визначення. 

Сам по етимологічно термін «документ» походить із латини означає «доказ», 

«взірець», «приклад» і походить від латинського кореня «docere», який означає 

«подаю», «показую», «доводжу», «передаю (знання)» [162, c. 104-105]. Нормативне 

ж визначення «документа» передбачає принаймні сім можливих значень [192]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», документом є 

матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її 

збереження та передавання у часі та просторі. У свою чергу Закон України «Про 

обов’язковий примірник документів» визначає документ як матеріальну форму 

одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на 

папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві (ст. 1) 

[151]. Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення понять. ДСТУ 2732:2004» під документом розуміє інформацію, 

зафіксовану на матеріальному носії основною функцією якого є зберігання та 

передавання її в часі та просторі [101, c. 2]. 

Відтак, дослідники виокремлюють такі основні риси «документа»: 1) є 

матеріальною формою вираження інформації; 2) є засобом фіксації інформації; 

3) метою його існування є збереження інформації, яке дозволяє використовувати її 

у різний спосіб (поширювати, передавати тощо); 4) дозволяє ідентифікувати 

інформацію з точки зору характеристики відповідності та достовірності фактів і 

обставин об’єктивної реальності [162, c. 107]. 

Отже з правової точки зору документ повинен представляти собою зовнішню 

форму одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої 

на будь-якому носієві, який дає можливість ознайомитися з нею сторонньому 

користувачу. 

Що ж стосується тлумачення терміну «процесуальний документ», то тут 

акцент зміщується на прикметник «процесуальний», що, на нашу думку, вказує на 
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його приналежність до одного з існуючих в Україні видів юридичних проваджень, 

тобто такий, що відноситься до судового процесу. 

З урахуванням особливостей обраного предмету дослідження ми пропонуємо 

визначати поняття «процесуальний документ» та «інші документи правового 

характеру», які можуть складатися іноземним адвокатом в Україні, таким чином. 

Процесуальний документ – це зовнішня форма одержання, зберігання, 

використання і поширення інформації процесуально-правового характеру, яка має 

відношення до будь-якого з існуючих в Україні видів юридичних проваджень 

(кримінальне, цивільне, адміністративне тощо), зафіксованої на будь-якому носієві, 

що дає можливість ознайомитися з нею сторонньому по відношенню до її 

(інформації) джерела користувачу. Окрім власне заяв та скарг, які також можуть 

мати процесуальний характер, до процесуальних документів можна віднести також 

позовні заяви, відзиви, відповідь на відзив, клопотання, заперечення тощо. 

Документ правового характеру – це зовнішня форма одержання, зберігання, 

використання і поширення інформації правового характеру, зафіксованої на будь-

якому носієві, що дає можливість ознайомитися з нею сторонньому по відношенню 

до її (інформації) джерела користувачу. 

Отже, термін «документ правового характеру», на нашу думку, є родовим по 

відношенню до усіх інших, які відповідно набувають характеру видових. Адже усі 

скарги та заяви містять інформацію правового характеру, а отже є правовими 

документами. Крім того, заяви і скарги можуть бути одночасно і процесуальними 

документами, за умови подання їх до суду, не втрачаючи при цьому ознак 

правового документу. 

Як наслідок, можна зробити висновок про те, що діяльність іноземного 

адвоката в Україні щодо складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру, представляє собою специфічну форму активності вказаної 

особи, яка проявляється у матеріалізації правової інформації на будь-якому носієві 

встановленої форми, з метою забезпечення реалізації прав, свобод і законних 
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інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в 

разі порушення від дій та бездіяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інших учасників правовідносин (фізичні особи, юридичні особи, 

територіальні громади тощо). 

Розглядаючи питання перспективи іноземного адвоката щодо здійснення 

досліджуваного виду професійної діяльності, найбільш перспективним напрямом, 

на нашу думку, виступає підготовка матеріалів для міжнародних судових органів – 

ЄСПЛ, Міжнародного кримінального суду, Суду Європейського Союзу то інших. 

У підсумку можна виділити наступні особливості консультаційної діяльності 

та інших видів правової допомоги, що надається іноземними адвокатами в Україні: 

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

України; 

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

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

в) може здійснюватися як в усній (консультація, роз’яснення з правових 

питань), так і у письмовій формі (складення документів правового характеру); 

г) може мати як сингулярний (разовий) характер (складення скарги на дії 

органів державної влади), так і тривалий характер (правовий супровід діяльності 

клієнта); 

д) потенційні клієнти обов’язково зацікавлені у залученні до вирішення їх 

проблем саме іноземного адвоката, а не національного представника професії; 

е) найбільш перспективним напрямом для реалізації консультаційної 

діяльності та інших видів правової допомоги, що надається іноземним адвокатом в 

Україні є сфера міжнародного права, яка з урахуванням сучасних світових 

тенденцій відносно юридичної уніфікації, є найбільш багатообіцяючою з точки 

зору професійної реалізації. 
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3.3. Характеристика обмежень щодо здійснення професійної діяльності 

іноземними адвокатами в Україні 

 

Як неодноразово зазначалося нами у попередніх підрозділах дослідження, 

нормативна основа функціонування вітчизняної адвокатури є прогресивною, але 

недосконалою. Норми профільного Закону обмежують форми здійснення 

адвокатської діяльності (індивідуальна, адвокатське бюро та об’єднання), не 

достатньо вдало регулюють інститут стажування та дисциплінарної 

відповідальності не дають можливості до розвитку адвокатського самоврядування 

тощо [165]. 

На практиці адвокати зазнають тиску та порушення своїх професійних прав, а 

гарантії адвокатської діяльності дедалі більше набувають ознак формальностей 

[100]. 

З урахуванням комплексу проблем як теоретичного, так і практичного 

характеру, важливо окреслити наявні у вітчизняній правовій системі та практиці 

правозастосування обмеження щодо професійної діяльності іноземних адвокатів в 

Україні, які ускладнюють доступ до неї та не сприяють популярності цього 

інституту. За своєю природою вони можуть бути різними та носити юридичний, 

політичний, економічний, організаційний, етичний та інший характер. Зокрема, 

варто спершу звернути увагу на ряд таких важливих моментів. 

Перш за все варто зазначити, що національне законодавство не передбачає 

такого терміну як «іноземний адвокат», про що ми уже зазначали на початку 

нашого дослідження. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

лише визначає загальні засади діяльності іноземних адвокатів в Україні: 

легалізацію, відповідальність, відносини з органами адвокатського самоврядування 

тощо. 

Головна проблема у цьому ракурсі полягає у лінгвістичній розбіжності 

зовнішньої форми вираження назви представників адвокатської професії в Україні 
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та інших державах. Так, наприклад, ціла низка країн взагалі не використовує 

терміну «адвокат»: 

а) у Великобританії та Австралія адвокатську професію представляють 

баристери та соліситори [56, c. 242]; 

б) у США – особа, допущена до адвокатури (bar) [48, c. 364]. 

Саме тому, на нашу думку, у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» необхідно запровадити та дати чітке визначення терміну «іноземний 

адвокат». У попередніх підрозділах даного дисертаційного дослідження ми вже 

пропонували вказаний термін тлумачити наступним чином – громадянин іншої (по 

відношенню до України) держави (держав), що одержав статус адвоката (особи 

допущеної до адвокатури) у країні, з якою у нього є відповідний правовий зв’язок, і 

відповідно до змісту національних норм або міжнародних домовленостей набуває 

можливість здійснювати юридичну практику на вітчизняному ринку юридичних 

послуг. 

По-друге, відсутність уніфікованих стандартів і вимог до професії, що можуть 

призвести до того, що іноземний адвокат може виявитися з точки зору вітчизняних 

вимог до юридичної освіти, м’яко кажучи, непідготовленим. 

Насправді такого роду стандарти існують і регламентуються цілою низкою 

міжнародних домовленостей, серед яких: «Стандарти незалежності юридичної 

професії Міжнародної асоціації юристів» (1990) [178], «Кодекс правил здійснення 

адвокатської діяльності адвокатів Європейського співтовариства» (1988) [68], 

«Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку» (1979) [82], 

«Основні принципи, що стосуються незалежності судових органів» (1985) [112], 

«Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання 

владою» (1985) [52], «Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних націй, 

що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх» «Пекінські правила» 

(1985) [95], «Основні положення про роль адвокатів», (1990) [111], «Мінімальні 

стандартні правила поводження з ув’язненими» (1955) [96] тощо. 
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Проте не всі держави світу приєдналися до вказаних вище міжнародних 

домовленостей, а ті, які приєдналися не завжди їх дотримуються. Справа у тому, 

що затрати на реформування сфери юридичної освіти є істотними, і це, з 

урахуванням відсутності відповідальності за недотримання взятих на себе 

зобов’язань, робить цей процес (реформування) таким, що не має сенсу. 

Ураховуючи різноманітний характер існуючих обмежень щодо здійснення 

професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні, про що ми вже зазначали, 

доцільною видається їх характеристика за такими напрямами: політичний, 

економічний, організаційний, юридичний та мовний. 

Політичний напрям. Розглядаючи політичний напрям обмежень щодо 

здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні, необхідно 

звернути увагу на нестабільний характер взаємовідносин між державами у світі. 

Саме тому законодавець у ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» визначив правило, відповідно до якого адвокат іноземної держави 

здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до цього Закону, 

якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України. 

Якщо тлумачити вказане у попередньому абзаці положення, можна дійти 

висновку про те, що адвокат будь-якої держави (без обмежень) може здійснювати 

професійну діяльність в Україні за умови дотримання правил, передбачених 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». На рівні 

міжнародного договору можна лише змінити процедуру доступу іноземних 

адвокатів до національного юридичного ринку: спростити, ускладнити або 

унеможливити. 

Однак, на нашу думку, варто закріпити положення відносно можливості 

встановлення повної заборони доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності в Україні для держав з якими наша країна: 

а) припинила дипломатичні відносини; 
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б) перебуває у стані збройного конфлікту; 

в) перебуває у стані війни. 

Окремо необхідно зупинитися на проблемі «псевдо іноземних» адвокатів. 

Після анексії Криму на цій території залишилося близько 1400 українських 

адвокатів. Автоматично у склад адвокатури Російської Федерації їх не 

включатимуть: необхідно бути скласти іспит на знання російського законодавства 

[202]. Проте ті з них, які його (іспит) успішно склали, фактично за щорічний внесок 

у розмірі мінімальної заробітної плати, особливо якщо зберегли український 

паспорт, зможуть здійснювати професійну діяльність в Україні будучи 

громадянами іншої держави. При цьому не маючи необхідності сплачувати шалені 

по національним міркам збори Раді адвокатів України як іноземні представники 

професії. 

Оцінюючи таку ситуацію, необхідно зазначити, що ця, на перший погляд, 

порочна практика потребує припинення у напряму позбавлення права на зайняття 

адвокатською діяльністю таких осіб. Проте, на нашу думку, потрібно виважено і 

помірковано підходити до цієї ситуації та до остаточного вирішення «кримського 

питання» пам’ятати, що люди, які пристосовуються до ситуації, можуть і не бути 

зрадниками своєї країни. Навпаки, можуть виступити своєрідними посередниками 

та помічниками для потенційних клієнтів, родичі та близькі яких залишились по 

різні боки від «кордону», що виник. 

Як громадяни іноземної держави, іноземні адвокати повинні дотримуватися 

правил в’їзду та перебування в Україні для громадян інших держав, які 

регламентується цілим рядом нормативних актів. Зокрема: Законом України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [153], Постановою КМУ «Про 

затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення 

іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території 

України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та 

визначення розміру такого забезпечення» [146], Постановою КМУ «Про 
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затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або 

скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на 

території України» [147], Постановою КМУ «Про затвердження Порядку 

оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки 

на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 року № 1983» [145]. 

Порядок оформлення віз регулюється Правилами оформлення віз для в’їзду в 

Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою КМУ 

№ 567 від 01.06.2011 року [133]. 

Системний аналіз вказаних нормативно-правових актів дає нам можливість 

виділити декілька різновидів доступу іноземців (у тому числі адвокатів) на 

територію України за критерієм доступності одержання дозволу, наданого 

уповноваженим органом України в установленій законодавством формі, 

необхідного для в’їзду або для транзитного проїзду через територію України 

протягом відповідного строку – візи: 

а) надспрощений (безвізовий – поїздки за внутрішнім паспортом), який 

передбачає можливість перетинання державного кордону України і перебування на 

її території без часових обмежень (Білорусь); 

б) спрощений (безвізовий), який не потребує від потенційного представника 

юридичної професії темпоральних та фінансових витрат на в’їзд до території 

України і перебування у ній (Азербайджан, Вірменія, Грузія); 

в) умовно спрощений (безвізовий, але з обмеженням строку перебування), 

який не потребує фінансових витрат на одержання візи, але встановлює 

темпоральні обмеження щодо перебування на території України (Аргентина, 

Великобританія, Греція); 

г) ускладнений (візовий), який не тільки потребує фінансових витрат на 

одержання візи (час на одержання якої також треба витрачати), але також обмежує 

час перебування на території України (Єгипет, Індія, Камерун та інші). 
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Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що доступ іноземних 

адвокатів до професійної діяльності в Україні, в тому числі, залежить від рівня 

політичних відносин між нашою країною та іншими державами. 

Економічний напрям. Специфічною особливістю національного законодавства 

є те, що воно встановлює обмеження, які не достатньо обґрунтовані, в той час як 

насправді важливі питання залишаються поза межами регулювання. Особливо 

яскраво це проявляється відносно економічних аспектів здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні. 

Так, однією з проблем, про яку ми вже згадували, є економічна доступність і 

доцільність професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні. При чому, як для 

іноземного адвоката, так і для держави. 

У цьому контексті варто спершу звернути увагу на питання оподаткування 

професійної діяльності іноземних адвокатів, відповідь на яке потребує врахування 

організаційної форми здійснення такої діяльності – індивідуально, адвокатське 

бюро, адвокатське об’єднання. 

Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік в органах державної 

податкової служби як «самозайняті особи», є резидентами і у річній податковій 

декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності 

мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи 

(ст. 178 ПКУ) [121]. Тобто оподаткування діяльності «самозайнятого» іноземного 

адвоката в Україні фактично не буде відрізнятися від національних представників 

професії. І це вказує на те, що держава (на відміну від РАУ) принаймні на 

податковому рівні не створює перешкод для залучення іноземних адвокатів для 

надання юридичних послуг на власній території. 

Оцінюючи податкові перспективи залучення іноземних адвокатів до 

професійної діяльності на рівні адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, 

необхідно, у першу чергу, звернути увагу на такий аспект як одержання права на 

роботу для іноземця в Україні.  
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Відповідна процедура регулюється Постановою КМУ «Про порядок видачі, 

продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства» [152]. 

Вказаний нормативний акт у п. 2 визначає, що територіальні органи Державної 

служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 

Севастополі (територіальні органи) видають за місцезнаходженням підприємства, 

установи, організації (роботодавця) дозволи на застосування на конкретних 

посадах праці: 

- іноземців чи осіб без громадянства за умови, що в Україні (регіоні) відсутні 

кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи; 

- іноземців чи осіб без громадянства за умови достатнього обґрунтування 

доцільності застосування їх праці, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України; 

- іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для 

виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), 

укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що 

чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів 

(контрактів), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що 

працюватимуть на умовах договорів (контрактів); 

- іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі 

послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про 

торгівлю послугами) належать до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії»; 

- іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про 

оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту. 

Крім того, дозвіл на роботу оформлюється не більш як на один рік (п. 18 

Постанови КМУ «Про порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_049
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_017


192 

 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства») і після його спливу вся 

процедура повторюється. 

Тобто, роботодавець, який зацікавлений у використанні найманої праці 

іноземного адвоката, що володіє спеціальними знаннями, може ще й не отримати 

відповідного дозволу. Але навіть якщо він все ж переконає уповноважену особу 

Державної служби зайнятості, то буде вимушений сплатити чотири мінімальні 

заробітні плати, які зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття — п. 2 

Постанови КМУ «Про питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства». 

Зазначене робить залучення іноземного адвоката до професійної діяльності в 

Україні як найманого працівника адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання 

вкрай невигідною справою для роботодавця. Хоча саме по собі оподаткування 

діяльності таких форм адвокатської діяльності може здійснюватися за спрощеною 

схемою. 

Так, адвокатське бюро та адвокатське об’єднання, як юридичні особи, можуть 

обрати або перейти на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного 

податку за умови відповідності вимогам, встановленим главою 1 розділу ХІV 

Податкового кодексу України. 

Відповідно до абзацу першого пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу 

України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів 

відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену 

систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не 

пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. 

Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему 

оподаткування один раз протягом календарного року. 

Нормами п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України визначено види 

діяльності, що не дають права суб’єктам господарювання (юридичним особам) 
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бути платниками єдиного податку, та суб’єктів господарювання, на яких не 

поширюється право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності. На юридичну особу – адвокатське бюро чи об’єднання норми 

вищезазначеного пункту не поширюються. 

Організаційний напрям. Розглядаючи організаційні обмеження здійснення 

професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні, необхідно вказати на 

обов’язкову прив’язку адвоката до колегії з ордерами. Справа у тому, що одним із 

документів, які посвідчують повноваження адвоката на надання правової 

допомоги, може бути ордер. 

На нашу думку, основними функціями цього документу виступають 

конфіденційність (якщо необхідно приховати від сторонніх осіб зміст договору про 

надання правових послуг) та оперативність (особливо у кримінальному процесі, 

коли необхідно терміново провести якусь слідчу дію і часу на підписання договору 

з підзахисним немає). На даний момент правових механізмів видачі ордерів 

іноземним адвокатам просто не існує [123]. Саме тому в організаційному плані 

такого роду особи також втрачають можливість конкурувати з національними 

представниками професії. 

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» адвокат іноземної держави може здійснювати адвокатську діяльність в 

Україні з урахуванням особливостей, визначених цим законом. Як вже 

неодноразово зазначалося нами вище, далі законодавець у ч. 2 цієї ж статті 

визначає, що перелік документів, які необхідні такого роду особам для зайняття 

професійною діяльністю на території України, затверджується РАУ, який не є 

органом державної влади. 

Проте, розмірковуючи над питанням про реальну реалізацію цього правила 

необхідно дослідити декілька аспектів як нормативного, так і правозастосовного 

характеру. Так, з урахуванням того факту, що Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» був прийнятий у 2012 р., на особливу увагу заслуговує 
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повідомлення в електронних засобах мас-медіа у 2013 р. Зокрема йшлося про 

наступне. «Іноземні адвокати, чого гріха таїти, не завжди знають і нашу мову, і 

наше законодавство, тому РАУ ухвалила рішення про те, що, перш ніж бути 

внесеним до єдиного реєстру, іноземний адвокат повинен укласти партнерський 

договір з українським колегою на ведення справ у суді». Про це в інтерв’ю 

виданню «Закон і Бізнес» повідомила голова Національної асоціації адвокатів і 

РАУ Лідія Ізовітова [191]. 

Вказана вище позиція у котрий раз підтверджує нашу думку відносно того, що 

очільники адвокатського самоврядування не зацікавлені у присутності іноземних 

представників професії на вітчизняному юридичному ринку. 

Окрім доволі серйозних витрат, які іноземний адвокат буде нести на сплату 

щорічного збору, РАУ покладає на нього обов’язок надати для внесення його до 

ЄРАУ цілу низку документів. 

Зокрема, у другому розділі Положення № 155 зазначається, що адвокат 

іноземної держави, який має право на адвокатську практику (діяльність) у 

відповідній іноземній державі та має намір здійснювати адвокатську діяльність на 

території України, повинен особисто звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури регіону (КДКА) за місцем свого проживання чи перебування в 

Україні з заявою про включення його до ЄРАУ. 

Одночасно із заявою про включення до ЄРАУ заявник подає наступні 

документи:  

1. Копію документа, що посвідчує особу, пред’явивши оригінал для огляду 

посадовій особі КДКА.  

2. Копію документа, який у встановленому законом порядку підтверджує 

інформацію про проживання чи перебування заявника в Україні, тривалість та 

статус перебування (віза; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове 

проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового 

захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; довідка про звернення 
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за захистом в Україні, відмітка в паспорті особи про перетин кордону держави 

Україна для громадян іноземних держав, яким українським законодавством 

дозволено в’їзд в Україну на певний проміжок часу без візи). 

3. Документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу 

країни, в якій заявник має право здійснювати адвокатську діяльність, із 

зазначенням інформації про: а) дату рішення та орган, який видав дозвіл на заняття 

адвокатською діяльністю; б) категорія справ, в яких заявник має право 

практикувати (якщо існують обмеження в країні походження, якщо ж не існують, 

про це повинно бути зазначено в документі); б) дозвіл представляти клієнтів у суді 

(якщо існують обмеження в країні походження, якщо ж не існують, про це повинно 

бути зазначено в документі); в) право виступати перед найвищим судом держави 

(якщо існують обмеження в країні походження, якщо ж не існують, про це повинно 

бути зазначено в документі); Строк чинності цього документу – три місяці з дня 

його видачі відповідним органом. 

4. Документ про те, що заявник, на час звернення до КДКА, практикує 

адвокатську діяльність в своїй державі. 

5. Документ щодо притягнення заявника до дисциплінарної відповідальності 

за час здійснення ним адвокатської діяльності та про статус застосованих 

дисциплінарних санкцій (активні, погашені) в країні, де адвокат іноземної держави 

отримав право здійснювати адвокатську діяльність. 

6. Довідку РАУ про відсутність інформації, що заявник останні два роки був 

виключений з ЄРАУ, або відносно нього приймалося рішення про припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю як адвоката України. 

7. Платіжний документ, що підтверджує сплату заявником на рахунок 

відповідної КДКА одноразового внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування в частині організаційно-технічного забезпечення у розмірі, 

встановленому рішенням Ради адвокатів України. 

Як бачимо, перелік різних документів є чималим, що робить механізм доступу 
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до професійної діяльності для іноземних адвокатів забюрократизованим.  

Що стосується інформаційного забезпечення доступу іноземних адвокатів до 

основних правил здійснення професійної діяльності та її легалізації на території 

України то тут ситуація виглядає наступним чином. На офіційному сайті НААУ є 

посилання на ряд локальних нормативних актів вказаної організації, які 

англійською мовою визначають відповідні правила за наступними напрямами: 

1. Regulation on the List of Documents and Procedure for Inclusion of a Foreign 

Advocate in the Single Register of Advocates of Ukraine (перелік документів). 

2. BCU Decision no. 155 On Approval of the Regulations on the List of Documents 

and Procedure for Inclusion of a Foreign Advocate in the Single Register of Advocates of 

Ukraine (процедура включення). 

3. BCU Decision no. 156 On Fixing for Foreign Advocates of the Amount of a 

Single Contribution for the Organizational and Technical Support (внесок — плата). 

4. BCU Decision no. 157 On Fixing for Foreign Advocates of Annual Contribution 

for the Bar Self-Government (щорічний внесок). 

5. Law of Ukraine On the Bar and Practice of Law (Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

6. Rules of Advocates’ Ethics (Правила адвокатської етики). 

7. Statute of non-state non-commercial professional organization «Ukrainian 

national bar association» (статут Національної асоціації адвокатів) [57]. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що принаймні в інформаційному 

плані доступ іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні реалізований 

достатньо коректно. Єдине, що звертає на себе увагу, це те, що власне сам доступ 

до цих документів оформлено на сайті українською мовою, що може стати для 

потенційного закордонного представника професії певною проблемою. Але з 

урахуванням розвитку сучасних технологій он-лайн перекладання не суттєвою. 

Юридичний напрям. Окрім суто процесуальних обмежень, які 

встановлюються відповідними кодексами, доступ іноземних представників 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/3-regulation-on-the-list-of-documents.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/3-regulation-on-the-list-of-documents.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/3-regulation-on-the-list-of-documents.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/3-regulation-on-the-list-of-documents.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/4-bcu-decision-no-155.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/4-bcu-decision-no-155.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/4-bcu-decision-no-155.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/4-bcu-decision-no-155.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/5-bcu-decision-no-156.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/5-bcu-decision-no-156.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/6-bcu-decision-no-157.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/6-bcu-decision-no-157.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/6-bcu-decision-no-157.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/6-bcu-decision-no-157.pdf
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професії до досліджуваної діяльності може бути обмежений іншими нормативними 

актами. Так, наприклад, у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про державну таємницю» 

[141] зазначається, що допуск до державної таємниці надається дієздатним 

громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї 

службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання, 

органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки. Жодних 

механізмів, які надавали б можливість іноземцям мати відповідний доступ у цьому 

законі немає, а відтак іноземні адвокати очевидно не зможуть здійснювати свою 

діяльність у справах, які дають змогу отримати відомості до державної таємниці. 

Як вже зазначалося нами вище, під адвокатською діяльністю Закон України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розуміє незалежну професійну 

діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших 

видів правової допомоги клієнту. Тобто, чинне національне законодавство не 

обмежує закордонних представників професії у напрямах такого роду діяльності. 

Теоретично адвокат іноземної держави може реалізовувати свою професійну 

активність у кожному із них. 

Проте РАУ замість того, щоб лише визначити перелік документів, які є 

необхідними для зайняття іноземним адвокатом професійною діяльністю в Україні, 

також визначає ряд вимог іншого роду. Так, у четвертому розділі Положення від 

№ 155, для закордонних представників професії встановлено, що: 

1. Адвокати іноземної держави на території України можуть надавати правові 

послуги лише з питань міжнародного права та законодавства країни, в якій вони 

отримали право на заняття адвокатською діяльністю. 

2. Представництво клієнтів в українських судах всіх рівнів адвокат іноземної 

держави має право здійснювати лише спільно з адвокатом України на підставі 

укладеної відповідної угоди. 

Таким чином, саме локальним актом РАУ встановлено суттєві обмеження 

щодо здійснення іноземним адвокатом своєї діяльності. Крім того, зміст обмежень 
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відносно іноземних адвокатів, встановлених Положенням № 155, зовсім не 

відповідає ні його назві (Про перелік документів та порядок включення адвоката 

іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України), ні змісту ч. 2 ст. 59 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Так у ч. 2 ст. 59 Закону зазначається, що адвокат іноземної держави, який має 

намір здійснювати адвокатську діяльність на території України, звертається до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем свого проживання чи 

перебування в Україні із заявою про його включення до ЄРАУ. До заяви додаються 

документи, що підтверджують право такого адвоката на заняття адвокатською 

діяльністю у відповідній іноземній державі. Перелік таких документів 

затверджується РАУ. 

Відповідно до Положення про РАУ рішення, прийняті нею у спосіб та у межах 

своїх повноважень, обов’язкові до виконання адвокатами. Як вбачається з норми 

Закону, він надає РАУ право визначати лише перелік документів, необхідних для 

здійснення іноземним адвокатом професійної діяльності в Україні.  

На нашу думку, зміст зазначених нами вище правил, встановлених цією 

організацією, є такими, що суперечать ч. 1 ст. 59 цього нормативного акту щодо 

здійснення адвокатської діяльності в Україні з урахуванням особливостей, 

визначених цим законом та такими, що прийнятті поза межами наданих 

повноважень РАУ. 

Законодавчо задекларований вільний доступ закордонних представників 

професії до національного ринку юридичних послуг нівелюється подібного роду 

«нормотворчою» діяльністю РАУ, яка з однієї сторони спрямована на захист 

внутрішнього професійного ринку юридичних послуг, що надаються адвокатами, а 

з іншої – норма про обов’язковість співпраці з українським адвокатом направлена 

на підвищення якості послуг іноземного адвоката, зважаючи на особливості 

судової системи України. Логіка представників РАУ є зрозумілою, але спосіб 

досягнення своїх цілей вбачається неправильним. 
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Мовний напрям. Що стосується мовних обмежень щодо здійснення 

професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні, то більш детально ми 

описували їх у попередніх підрозділах даного дисертаційного дослідження. Проте 

вони мають місце і ми не можемо обійти їх увагою. 

Мовою національного судочинства є українська. Проте судді, як правило, не 

заперечують, щоб сторони висловлювали свою думку мовою, якою володіють 

вільно. За наявності перекладача, послуги якого також треба оплачувати, іноземні 

адвокати також можуть вільно здійснювати професійну діяльність на території 

України. Водночас актуальним у такому випадку знову стає питання економічної 

доцільності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Під терміном «міжнародний захист» слід розуміти не тільки право на 

звернення до міжнародних судів (наприклад, ЕСПЛ), але також можливість 

використовувати професійні послуги іноземних адвокатів на території України. 

Таке припущення прямо пропорційно зумовлює також висновок про можливість 

українських представників професії виступати на юридичній «арені» іноземних 

держав. 

2. Модернізація процесуального законодавства зумовила появу нормативних 

конструкцій щодо інституту представництва, які відносно адвоката породили такі 

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

ширшим, аніж відповідний інститут процесуального права, не обмежуючись 

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

суді називається професійною правничою допомогою; 3) адвокат є виключним 

суб’єктом представництва у суді, за винятком тих випадків, які передбачені 

законом. 

3. Процесуальна представницька діяльність іноземних адвокатів в Україні 
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може бути класифікована за такими критеріями: за різновидами юридичних 

проваджень, представниками у яких вони можуть виступати; за процесуальним 

статусом особи, інтереси якої представляють; за обсягами процесуальних 

повноважень, належних іноземному адвокату; за перспективою бути залученим у 

якості представника; за наявністю у переліку вимог до представницької діяльності 

іноземного адвоката ознак дискримінації. 

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

такого роду діяльності іноземних адвокатів в Україні виступає можливість доступу 

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

неприпустимим в аспекті прийнятих Україною зобов’язань. 

5. Під діяльністю іноземного адвоката в Україні щодо надання правової 

інформації необхідно розуміти сукупність дій відповідної особи у напрямку 

повідомлення споживача його (адвоката) послуг відносно: а) особливостей 

національного права (системи, джерел, реалізації, юридичних фактів тощо); б) 

питань квазіправового характеру, джерелами яких не виступає юридична норма; в) 

особливостей права іншої країни; г) змісту приватно-правових договорів; д) 

специфіки звичаїв ділового обігу. 

Під «роз’ясненням із правових питань» слід розуміти інтелектуально-вольову 

діяльність щодо детального аналізу проблеми юридичного (квазіюридичного) 

характеру з метою подальшого її вирішення шляхом визначення підходів найбільш 

правильного розуміння суті суспільного відношення, змісту норм права, які його 

регулюють, та їх реалізації. 

Під категорією «правовий супровід» необхідно розуміти будь-яку діяльність 

іноземного адвоката, що спрямована на надання допомоги клієнту, у подоланні 

визначеної у договорі однорідної групи труднощів юридичним способом 

(консультування, роз’яснення, складення документів тощо), за умови відсутності 

можливості або бажання звернутися для вирішення такого роду проблем до суду. 

6. Доступ іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні з 
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урахуванням правил в’їзду, транзитного проїзду або перебування на території 

нашої держави, можна класифікувати таким чином: а) надспрощений (безвізовий – 

поїздки за внутрішнім паспортом), який передбачає можливість перетинання 

державного кордону України і перебування на її території без часових обмежень; б) 

спрощений (безвізовий), який не потребує від потенційного представника 

юридичної професії темпоральних та фінансових витрат на в’їзд до території 

України і перебування у ній; в) умовно спрощений (безвізовий, але з обмеженням 

строку перебування), який не потребує фінансових витрат на одержання візи, але 

встановлює темпоральні обмеження щодо перебування на території України; г) 

ускладнений (візовий), який не тільки потребує фінансових витрат на одержання 

візи, але також обмежує час перебування на території України. 

7. Доступ до професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні 

обмежується чинниками політичного, економічного, організаційного, юридичного 

та мовного характеру, які сукупно роблять таких суб’єктів неконкурентноздатними 

на вітчизняному ринку юридичних послуг 

Протекційна політика РАУ робить участь іноземного адвоката у професійній 

діяльності в Україні доволі витратною як з темпоральної, так і з фінансової точки 

зору справою. Вирішення питання доступності професійної діяльності іноземного 

адвоката в Україні потребує визначення процедури доступу виключно на 

законодавчому рівні, залишивши та закріпивши за РАУ лише права 

дисциплінарного контролю за такою діяльністю.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає у формулюванні 

теоретичних засад реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні. На 

основі теоретичного узагальнення виявлено теоретичні та практичні проблеми у 

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

сформульовано висновки та пропозиції, що відповідають вимогам наукової 

новизни. Такими, зокрема, є:  

1. Періодизація розвитку інституту доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в Україні дозволяє виділити такі його основні етапи: 

а) особистий, що характеризувався відсутністю можливості не тільки доступу до 

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

головною особливістю якого виступала можливість доступу до представництва 

родичів і друзів сторони процесу; в) професійний, на якому представницькою 

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

сучасних космополітичних тенденцій передбачає можливість вільного або лише 

формально ускладненого доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в 

іншій країні. 

2. Основні підходи до практики забезпечення доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в іншій країні можуть бути класифіковані за такими 

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

надання правничої (правоовї) допомоги; б) строки здійснення професійної 

діяльності за кордоном; в) територіальна специфіка надання правничої (правової) 

допомоги; г) межі свободи доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності; 

ґ) характер самостійності здійснення професійної діяльності; д) коло країн, 

представники юридичної професії у яких допускаються до національної юридичної 

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

контексті міжнародно-правових положень, що визначають основи функціонування 

Світової організації торгівлі, повинна вважатися наданням послуг на договірній 

основі. Відповідно, на такі послуги при їх транскордонному наданні повинен 

поширюватися режим найбільшого сприяння. Відтак, положення Генеральної 

угоди про торгівлю послугами утворюють міжнародно-правові підстави для осіб, 

які набули статус адвоката в одній країні-члені СОТ, надавати юридичні послуги в 

іншій країні-члені СОТ шляхом особистої фізичної присутності на її території та 

здійснення адвокатської діяльності з дотриманням норм міжнародного права та 

національного законодавства країни перебування. Такі особи вправі розраховувати 

на застосування до них та їх послуг національного режиму, ідентичного до того, що 

поширюється на адвокатів та їх діяльність на території країни. Зважаючи на 

членство України в СОТ, в даному випадку мова йде про міжнародно-правові 

передумови здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами на її 

території. 

4. Легалізація професійної діяльності іноземного адвоката в Україні охоплює 

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

таким адвокатом права здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

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

національного законодавства. Вказана легалізація виконує контрольну функцію, що 

має на меті дотримання законодавства щодо виконання умов здійснення 

адвокатської діяльності та ведення Єдиного реєстру адвокатів України, шляхом 

підтвердження: а) дійсності документів про відповідний професійний статус, 

отриманих іноземним адвокатом в своїй державі походження; б) реєстрації 

іноземного адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України згідно з вимогами 

чинного законодавства; в) набуття іноземним адвокатом професійних прав, 

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

відповідальності, передбачених законодавством України. 
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5. Необхідною запорукою ефективного надання правничої (правової) 

допомоги іноземним адвокатом в Україні є повноцінний правовий інструментарій. 

Переважно позитивний характер професійних прав адвоката вимагає для їх 

належної реалізації відповідної забезпечувальної діяльності з боку державних 

органів та посадових осіб. Відтак, правові норми про поширення на іноземного 

адвоката професійних прав, визначених законодавством України про адвокатуру та 

адвокатську діяльність, слід розглядати не лише з позиції збалансування обсягу 

правових можливостей іноземного та вітчизняного адвоката, а й як безапеляційну 

вимогу створення належних умов для реалізації таких можливостей незалежно від 

країни походження адвоката. Дискримінаційним, а отже, і недопустимим є будь-яке 

обмеження у реалізації повного комплексу професійних прав адвокатом, зумовлене 

набуттям останнім свого професійного статусу в державі іншій, аніж Україна. 

Ключовими принципами виконання іноземним адвокатом обов’язку щодо 

дотримання етичних норм при здійсненні адвокатської діяльності в Україні є: 

а) принцип поширення дії українських Правил адвокатської етики на іноземного 

адвоката; б) принцип збереження чинності на території України тих 

деонтологічних норм, якими керується іноземний адвокат під час здійснення 

професійної діяльності в країні свого походження; в) принцип співвідношення та 

кореляції українських Правил адвокатської етики з іншими джерелами етичних та 

деонтологічних норм, які регламентують професійну діяльність іноземного 

адвоката. 

Гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні можна 

визначити як внутрішньо узгоджену систему правових засобів і умов, покликаних 

забезпечувати повноцінну та безперешкодну реалізацію вказаними адвокатами 

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

території України в обсязі та порядку, визначених міжнародними договорами 

України з питань транскордонного надання правових послуг та її національним 

законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. 
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6. Формування прийнятної моделі дисциплінарної відповідальності іноземних 

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

межі поширення юрисдикції кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури 

України на іноземного адвоката; підстави дисциплінарної відповідальності 

іноземного адвоката в Україні; процедурні особливості дисциплінарного 

провадження щодо іноземного адвоката в Україні; дисциплінарні стягнення, що 

можуть бути застосовані до іноземного адвоката в Україні. 

7. Обставинами, які виключають можливість подальшої професійної 

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

адвоката припинити професійну діяльність в Україні; б) втрата іноземним 

адвокатом права займатися адвокатською діяльністю в його державі походження; в) 

безвісна відсутність або смерть іноземного адвоката; г) вчинення іноземним 

адвокатом дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 2-4 ч.2 ст.32 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; ґ) відсутність документів, 

перелік та періодичність надання яких іноземним адвокатом до кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури затверджується РАУ; д) надання іноземним 

адвокатом недостовірних відомостей для набуття права на заняття адвокатською 

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

відповідного обвинувального вироку суду за вчинення іноземним адвокатом 

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

обставин, які виступають підставою припинення професійної діяльності іноземного 

адвоката в Україні, визначається суб’єкт, уповноважений ухвалювати відповідне 

рішення, порядок вступу такого рішення у силу та його виконання. 

8. Модернізація процесуального законодавства зумовила появу нормативних 

конструкцій щодо інституту представництва, які відносно адвоката породили такі 

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

ширшим, аніж відповідний інститут процесуального права, не обмежуючись 

судовим процесом; 2) як різновид правничої допомоги представництво адвокатом у 
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суді називається професійною правничою допомогою; 3) адвокат є виключним 

суб’єктом представництва у суді, за винятком тих випадків, які передбачені 

законом. 

Процесуальна представницька діяльність іноземних адвокатів в Україні може 

бути класифікована: за різновидами юридичних проваджень, представниками у 

яких вони можуть виступати; за процесуальним статусом особи, інтереси якої 

представляються; за обсягами процесуальних можливостей, які має іноземний 

адвокат; за перспективою бути залученим у якості представника; за наявністю у 

переліку вимог до представницької діяльності іноземного адвоката ознак 

дискримінації. 

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

професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні виступає можливість доступу 

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

неприпустимим в аспекті прийнятих Україною зобов’язань. 

9. Доступ іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні з 

урахуванням правил в’їзду, транзитного проїзду або перебування на території 

нашої держави, можна класифікувати таким чином: а) надспрощений, який 

передбачає можливість перетинання державного кордону України і перебування на 

її території без часових обмежень; б) спрощений, який не потребує від 

потенційного представника юридичної професії темпоральних та фінансових 

витрат на в’їзд до території України і перебування у ній; в) умовно спрощений, 

який не потребує фінансових витрат на одержання візи, але встановлює 

темпоральні обмеження щодо перебування на території України; г) ускладнений, 

який не тільки потребує фінансових витрат на одержання візи, але також обмежує 

час перебування на території України. 

Доступ до професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні обмежується 

чинниками політичного, економічного, організаційного, юридичного та мовного 

характеру, які сукупно роблять таких суб’єктів неконкурентноздатними на 
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вітчизняному ринку юридичних послуг. 

10. Належна реалізація правового статусу іноземного адвоката в Україні 

потребує удосконалення чинного законодавства України, зокрема, шляхом 

внесення змін і доповнень до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» . У зв’язку з цим запропоновано: 

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

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

відповідно до змісту національних норм або міжнародних домовленостей набула 

права здійснювати адвокатську діяльність в Україні»; 

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

строку тимчасового перебування іноземного адвоката на території України, його 

примусове повернення або примусове видворення в країну походження або третю 

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

згідно з вимогами Закону та Правилами адвокатської етики; 

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

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

адвокатської діяльності здійснюється органами адвокатського самоврядування в 

межах їх компетенції нарівні з адвокатами України»; 

- законодавчо передбачити обов’язок органів адвокатського самоврядування 

України здійснювати інформування органів адвокатського самоврядування або 

інші уповноважені органи держави походження іноземного адвоката про випадки: 

повідомлення іноземному адвокату про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення; застосування стосовно іноземного адвоката запобіжного заходу; 

ухвалення вироку стосовно іноземного адвоката; постановлення ухвали суду про 

застосування до іноземного адвоката примусових заходів медичного характеру або 

госпіталізації до психіатричного закладу в примусовому порядку; екстрадиції 

іноземного адвоката. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

АНКЕТА 

(заповнюється власноручно) 

 

Шановний респонденте! 

В рамках комплексного дослідження проблем реалізації правового статусу 

іноземного адвоката в Україні просимо Вас висловити власну думку щодо 

сформульованих нижче питань. Урахування Вашої позиції має принципове 

значення для успішного вирішення завдань дослідження. 

Анкетування є анонімним. Після ознайомлення з кожним питанням позначте 

обраний Вами варіант відповіді на нього. 

Щиро дякуємо за участь в опитуванні! 

 

 

1. Ваш стаж адвокатської діяльності? 

 до 3-х років 

 від 3-х до 5-ти років 

 до від 5-ти до 10-ти років 

 понад 10-ть років 

 

2. Чи може, на Вашу думку, правова допомога адвоката вважатися наданням 

послуг на оплатній основі? 

 так 

 ні 

 

3. Як Ви особисто ставитесь до допуску іноземних адвокатів до здійснення 
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професійної діяльності на території України? 

 позитивно 

 нейтрально 

 негативно 

 

4. Яку модель доступу до професійної діяльності іноземних адвокатів на 

території України Ви вважаєте найбільш перспективною? 

 універсальний доступ (будь-які країни) 

 квазіуніверсальний доступ (країни – члени окремих міжнародних 

організацій) 

 договірний доступ (країни, які відповідно до наявних міжнародних 

домовленостей забезпечують принцип взаємності по відношенню до 

національних адвокатів) 

 закритий доступ 

 

5. Чи потребує легалізації, на Вашу думку, професійна діяльність іноземного 

адвоката в Україні? 

 так 

 ні 

 

6. Як Ви оцінюєте процедуру легалізації професійної діяльності іноземного 

адвоката, передбачену чинним законодавством України? 

 чинна процедура легалізації адекватно відображає необхідність перевірки та 

засвідчення законних підстав для здійснення професійної діяльності 

іноземним адвокатом в Україні 

 процедура легалізації потребує додаткових заходів щодо перевірки та 

засвідчення законних підстав для здійснення професійної діяльності 
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іноземним адвокатом в Україні 

 чинна процедура легалізації є занадто забюрократизованою та потребує 

спрощення 

 

7. Чи є сенс, на Вашу думку, використовувати термін «адвокат», забезпечуючи 

доступ представникам відповідної юридичної професії з-за кордону для роботи по 

профілю в Україні? 

 так 

 ні 

 так, за умови надання відповідних преференцій з боку держави-донору такого 

роду професіоналів 

 ні, за умови термінологічного узгодження розбіжностей з державою-донором 

такого роду професіоналів на міжнародному рівні 

 

8. Яким, на Вашу думку, має бути розмір внесків іноземних адвокатів на 

забезпечення адвокатського самоврядування в Україні? 

 розмір внесків повинен бути аналогічним із вітчизняними адвокатами 

 розмір внесків повинен бути нижчим у порівнянні із вітчизняними 

адвокатами 

 розмір внесків повинен бути вищим у порівнянні із вітчизняними адвокатами 

 іноземні адвокати не повинні робити жодних внесків на забезпечення 

адвокатського самоврядування в Україні 

 

9. Як Ви особисто ставитесь до обмеження сфери реалізації повноважень 

іноземних адвокатів в Україні виключно наданням інформації, консультацій і 

роз’яснень з питань законодавства держави, в якій він отримав право на здійснення 

адвокатської діяльності, та представництвом інтересів клієнтів в міжнародних 
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та/або іноземних судових інстанціях, складанням пов’язаних із цим процесуальних 

документів? 

 позитивно, оскільки даний крок захищає інтереси вітчизняних адвокатів 

 негативно, оскільки це відверто протекціоністський крок, який суперечить 

міжнародно-правовим зобов’язанням України 

 

10. Чи потрібно, на Вашу думку, внести зміни до чинних нормативно-

правових актів, які з мовних чи інших причин дискримінують іноземних адвокатів 

у порівнянні з вітчизняними? 

 потрібно 

 не потрібно 

 потрібно, але тільки після угоди про асоціацію з ЄС 

 потрібно, але тільки з мовних питань 

 

11. Чи повинен, на Вашу думку, іноземний адвокат залучатися до системи 

підвищення кваліфікації адвокатів в Україні? 

 повинен в обов’язковому порядку 

 може залучатися за власним бажанням 

 не повинен 

 

12. Чи поділяєте Ви думку про те, що особливості правового статусу 

іноземних адвокатів в Україні зумовлюють їх додаткову вразливість до 

зовнішнього тиску і неналежного втручання, що, в свою чергу, повинно 

передбачати законодавче закріплення відповідних посилених гарантій їх 

професійної діяльності? 

 так, поділяю 

 ні, не поділяю 
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 проблеми гарантування професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні 

мене не цікавлять 

 

13. Чи зобов’язані, на Вашу думку, органи адвокатського самоврядування 

України вживати заходів із захисту професійних прав і обов’язків іноземних 

адвокатів, а також забезпечення гарантій їх адвокатської діяльності нарівні із 

адвокатами України? 

 так 

 ні 

 

14. Чи повинен, на Вашу думку, іноземний адвокат, який здійснює професійну 

діяльність в Україні, підпадати під дисциплінарну юрисдикцію вітчизняних 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури? 

 так, в будь-якому випадку 

 ні, іноземний адвокат повинен нести дисциплінарну відповідальність перед 

уповноваженим органом держави походження 

 дане питання повинно вирішуватись на розсуд вітчизняної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури 

 

15. Чи потребує, на Вашу думку, розширення система дисциплінарних 

стягнень, що можуть бути застосовані до адвоката за вчинення дисциплінарного 

проступку? 

 так, потребує 

 ні, не потребує 

 

16. У якому випадку Ви б скористалися консультаційними послугами 

іноземного адвоката в Україні? 
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 для роз’яснення податкових питань у сфері міжнародного права 

 для роз’яснення питань у сфері міжнародного публічного права 

 для роз’яснення питань у сфері міжнародного приватного права 

 для роз’яснення питань у сфері міжнародної господарської діяльності 

 

17. Чи вважаєте Ви, що найбільш перспективним напрямом діяльності 

іноземних адвокатів в Україні є складення документів правового характеру для 

підготовки матеріалів у міжнародних судових органах – ЄСПЛ, Міжнародний 

кримінальний суд, Суд Європейського Союзу тощо? 

 так 

 ні 

 так, за умови не внесення змін до чинного законодавства у цій сфері 

 так, за умови укладення з державою-донором представника адвокатської 

професії взаємного міжнародного договору 

 

18. Чи потрібно, на Вашу думку, визначити процедуру доступу іноземних 

адвокатів до професійної діяльності в Україні виключно на законодавчому рівні, 

залишивши за РАУ лише права дисциплінарного контролю за такою діяльністю? 

 потрібно 

 не потрібно 

 потрібно, але тільки після угоди про асоціацію з ЄС 

 потрібно, але тільки за умови встановлення безвізового режиму з державою-

донором представника адвокатської професії 

 

 19. Чи є, на Вашу думку, необхідність створювати штучні преференції для 

надання юридичних послуг національними адвокатами в Україні? 

 так 
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 ні 

 так, за умови не підтримання дипломатичних відносин з державою-донором 

представника адвокатської професії 

 так, за умови ведення недружньої по відношенню до України політики 

державою-донором представника адвокатської професії 
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Додаток Б 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 

 

Опитування проводилось методом анкетування за спеціально розробленою 

анкетою (див. Додаток А). Метою опитування було вивчення думки респондентів із 

актуальних питань реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні. 

Генеральну сукупність дослідження склали адвокати України. Вибіркова 

сукупність опитування склала 216 осіб. Кількісні результати опитування 

відображені наступними даними: 

 

Запитання анкетного опитування з варіантами відповідей 

Кількість 
відповідей 

в
 а

б
со

л
ю

т
н

о
м

у
 

о
б
р

а
х
у
в

а
н

н
і 

у
 в

ід
н

о
сн

о
м

у
 

о
б
р

а
х
у
в

а
н

н
і 

1. Ваш стаж адвокатської діяльності? 

до 3-х років 60 28% 

від 3-х до 5-ти років 63 29% 

до від 5-ти до 10-ти років 67 31% 

понад 10-ть років 26 12% 

 

2. Чи може, на Вашу думку, правова допомога адвоката вважатися наданням послуг на 

оплатній основі? 

так 125 58% 

ні 91 42% 

 

3. Як Ви особисто ставитесь до допуску іноземних адвокатів до здійснення професійної 

діяльності на території України? 

позитивно 47 22% 

нейтрально 89 41% 

негативно 80 37% 

 

4. Яку модель доступу до професійної діяльності іноземних адвокатів на території України 

Ви вважаєте найбільш перспективною? 

універсальний доступ (будь-які країни) 49 23% 

квазіуніверсальний доступ (країни – члени окремих міжнародних організацій) 88 41% 

договірний доступ (країни, які у відповідності до наявних міжнародних 67 31% 
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домовленостей забезпечують принцип взаємності по відношенню до 

національних адвокатів) 

закритий доступ 12 5% 

 

5. Чи потребує легалізації, на Вашу думку, професійна діяльність іноземного адвоката в 

Україні? 

так 197 91% 

ні 19 9% 

 

6. Як Ви оцінюєте процедуру легалізації професійної діяльності іноземного адвоката, 

передбачену чинним законодавством України? 

чинна процедура легалізації адекватно відображає необхідність перевірки та 

засвідчення законних підстав для здійснення професійної діяльності іноземним 

адвокатом в Україні 

175 81% 

процедура легалізації потребує додаткових заходів щодо перевірки та 

засвідчення законних підстав для здійснення професійної діяльності іноземним 

адвокатом в Україні 

28 13% 

чинна процедура легалізації є занадто забюрократизованою та потребує 

спрощення 
13 6% 

 

7. Чи є сенс, на Вашу думку, використовувати термін «адвокат», забезпечуючи доступ 

представникам відповідної юридичної професії з-за кордону для роботи по профілю в Україні? 

так 77 36% 

ні 23 11% 

так, за умови надання відповідних преференцій з боку держави-донору такого 

роду професіоналів 
85 39% 

ні, за умови термінологічного узгодження розбіжностей з державою-донором 

такого роду професіоналів на міжнародному рівні 
31 14% 

 

8. Яким, на Вашу думку, має бути розмір внесків іноземних адвокатів на забезпечення 

адвокатського самоврядування в Україні? 

розмір внесків повинен бути аналогічним із вітчизняними адвокатами 125 58% 

розмір внесків повинен бути нижчим у порівнянні із вітчизняними адвокатами 50 23% 

розмір внесків повинен бути вищим у порівнянні із вітчизняними адвокатами 41 19% 

іноземні адвокати не повинні робити жодних внесків на забезпечення 

адвокатського самоврядування в Україні 
- - 

 

9. Як Ви особисто ставитесь до обмеження сфери реалізації повноважень іноземних 

адвокатів в Україні виключно наданням інформації, консультацій і роз’яснень з питань 

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

представництвом інтересів клієнтів в міжнародних та/або іноземних судових інстанціях, 

складанням пов’язаних із цим процесуальних документів? 

позитивно, оскільки даний крок захищає інтереси вітчизняних адвокатів 134 62% 

негативно, оскільки це відверто протекціоністський крок, який суперечить 

міжнародно-правовим зобов’язанням України 
82 38% 

10. Чи потрібно, на Вашу думку, внести зміни до чинних нормативно-правових актів, які з 

мовних чи інших причин дискримінують іноземних адвокатів порівняно з вітчизняними? 
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потрібно 57 26% 

не потрібно 57 26% 

потрібно, але тільки після угоди про асоціацію з ЄС 49 23% 

потрібно, але тільки з мовних питань 53 25% 

 

11. Чи повинен, на Вашу думку, іноземний адвокат залучатися до системи підвищення 

кваліфікації адвокатів в Україні? 

повинен в обов’язковому порядку 80 37% 

може залучатися за власним бажанням 112 52% 

не повинен 24 11% 

 

12. Чи поділяєте Ви думку про те, що особливості правового статусу іноземних адвокатів в 

Україні зумовлюють їх додаткову вразливість до зовнішнього тиску і неналежного втручання, 

що, в свою чергу, повинно передбачати законодавче закріплення відповідних посилених гарантій 

їх професійної діяльності? 

так, поділяю 71 33% 

ні, не поділяю 46 21% 

проблеми гарантування професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні 

мене не цікавлять 
99 46% 

 

13. Чи зобов’язані, на Вашу думку, органи адвокатського самоврядування України вживати 

заходів із захисту професійних прав і обов’язків іноземних адвокатів, а також забезпечення 

гарантій їх адвокатської діяльності нарівні із адвокатами України? 

так 127 59% 

ні 89 41% 

 

14. Чи повинен, на Вашу думку, іноземний адвокат, який здійснює професійну діяльність в 

Україні, підпадати під дисциплінарну юрисдикцію вітчизняних кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури? 

так, в будь-якому випадку 156 72% 

ні, іноземний адвокат повинен нести дисциплінарну відповідальність перед 

уповноваженим органом держави походження 
8 4% 

дане питання повинно вирішуватись на розсуд вітчизняної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури 
52 24% 

 

15. Чи потребує, на Вашу думку, розширення система дисциплінарних стягнень, що можуть 

бути застосовані до адвоката за вчинення дисциплінарного проступку? 

так, потребує 123 57% 

ні, не потребує 93 43% 

 

16. У якому випадку Ви б скористалися консультаційними послугами іноземного адвоката в 

Україні? 

для роз’яснення податкових питань у сфері міжнародного права 63 29% 

для роз’яснення питань у сфері міжнародного публічного права 52 24% 

для роз’яснення питань у сфері міжнародного приватного права 30 14% 

для роз’яснення питань у сфері міжнародної господарської діяльності 71 33% 
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17. Чи вважаєте Ви, що найбільш перспективним напрямом діяльності іноземних адвокатів 

в Україні є складення документів правового характеру для підготовки матеріалів у міжнародних 

судових органах – ЄСПЛ, Міжнародний кримінальний суд, Суд Європейського Союзу тощо? 

так 80 37% 

ні 18 8% 

так, за умови не внесення змін до чинного законодавства у цій сфері 26 12% 

так, за умови укладення з державою-донором представника адвокатської 

професії взаємного міжнародного договору 
92 43% 

 

18. Чи потрібно, на Вашу думку, визначити процедуру доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в Україні виключно на законодавчому рівні, залишивши за РАУ лише 

права дисциплінарного контролю за такою діяльністю? 

потрібно 88 41% 

не потрібно 49 23% 

потрібно, але тільки після угоди про асоціацію з ЄС 67 31% 

потрібно, але тільки за умови встановлення безвізового режиму з державою-

донором представника адвокатської професії 
12 5% 

 

19. Чи є, на Вашу думку, необхідність створювати штучні преференції для надання 

юридичних послуг національними адвокатами в Україні? 

так 77 36% 

ні 31 14% 

так, за умови не підтримання дипломатичних відносин з державою-донором 

представника адвокатської професії 
23 11% 

так, за умови ведення недружньої по відношенню до України політики 

державою-донором представника адвокатської професії 
85 39% 
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Додаток Є 

Список публікацій В.С. Гончаренка за темою дисертації 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Гончаренко В.С. Історичні витоки інституту доступу іноземних адвокатів до 

професійної діяльності в Україні: домонгольський період. Часопис Академії 

адвокатури України. 2015. № 4(29). Т.8. С. 35-41. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2015_8_4_3.  

2. Гончаренко В.С. Членство України в СОТ як міжнародно-правова 

передумова здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами на її 

території. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 136-143. 

3. Гончаренко В.С. Легалізація професійної діяльності адвокатів іноземної 

держави як окремий інститут законодавства про адвокатуру та адвокатську 

діяльність. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 5. С. 35-40. 

4. Гончаренко В.С. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката 

іноземної держави в Україні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 165-

172. 

5. Гончаренко В.С. Гарантії професійної діяльності іноземних адвокатів в 

Україні. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 4. C. 70-85. 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Гончаренко В.С. Дисциплінарна відповідальність адвоката іноземної 

держави в Україні (Disciplinary liability of lawyer of foreign state practicing in 

Ukraine). Актуальні питання законодавчого й організаційного забезпечення 

здійснення правової допомоги в Україні: матеріали наук. конф. аспірантів, молодих 

вчених і практиків (м. Київ, 27 березня 2015 р.), Академія адвокатури України. 

Часопис Академії адвокатури України. 2015. № 1 (26). Т. 8. С. 82-84. URL: 

=http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2015_8_1_15.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chaau_2015_8_4_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2015_8_1_15
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2. Гончаренко В.С. Організація доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності на власній території: іноземний досвід. Кримінально-правові, 

процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 листопада 2015 р.), Академія 

адвокатури України. Вісник Академії адвокатури України. 2016. № 1. Т. 13. С. 45-

47. 

3. Гончаренко В.С. До питання щодо сплати адвокатами іноземних держав 

внесків на забезпечення адвокатського самоврядування в Україні. Верховенство 

права в адвокатській діяльності: матеріали шостої наук.-практ. конф., (м. Київ, 22 

квітня 2016 р.), Академія адвокатури України. Часопис Академії адвокатури 

України. 2016. № 2(31). Т. 9. С. 45-47. 
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Додаток Ж 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Результати наукових досліджень, висновки та пропозиції доповідалися 

Гончаренком В.С. на науково-практичних міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, зокрема: «Актуальні питання законодавчого й організаційного 

забезпечення здійснення правової допомоги в Україні» (м. Київ, 27 березня 2015 р., 

очна форма участі), «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні 

питання боротьби з корупцією в Україні» (м. Київ, 20 листопада 2015 р., очна 

форма участі), «Верховенство права в адвокатській діяльності» (м. Київ, 22 квітня 

2016 р., очна форма участі). 


