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АНОТАЦІЯ 

Бірюкова А.М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації. – 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, 2018, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Підготовка дисертації здійснювалася в Академії адвокатури України. 

Захист дисертації відбудеться в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. 

У дисертації аналізуються питання правового статусу адвоката та 

адвокатури у контексті процесів глобалізації. 

Об’єктом дисертаційного дослідження визначаються суспільні відносини, 

що виникають у процесі організації та функціонування адвокатури, а також при 

здійсненні адвокатом своєї професійної діяльності. 

Метою дисертаційної праці окреслюється розробка на концептуальному 

рівні моделі трансформації правового статусу вітчизняної адвокатури та 

адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації, та 

формування на її основі пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

модернізацію національної нормативної бази організації та функціонування 

адвокатури. 

У роботі сформульована наукова новизна отриманих результатів, яка 

полягає в тому, що дисертація є спеціальним комплексним монографічним 

дослідженням, у якому вперше на основі доробку вітчизняної та зарубіжної 

науки розроблено модель трансформації правового статусу вітчизняної 

адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації. 
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Запропоновано авторський підхід до ключових елементів понятійно-

категоріального апарату досліджуваної сфери та сформульовано авторські 

визначення понять «правова глобалізація», «міжнародні стандарти організації 

адвокатури», «адвокатура», «адвокатська діяльність», «адвокатська етика» та 

інші. 

Охарактеризовано глобалізацію як феномен, що притаманний сучасному 

етапу суспільного розвитку, з урахуванням множинних теоретичних концепцій 

щодо її природи. Наголошено на її сисемному впливі, що зумовлює 

трансформацію у всіх сферах життєдіяльності соціуму. 

Визначено тенденції правової глобалізації, які зумовили трансформацію 

вітчизняної адвокатури (універсалізація, юридизація суспільних відносин, 

гуманізація права, стирання меж між публічним і приватним, політизація 

правових інститутів). Досліджено способи глобалізації, на підставі чого 

зроблено висновок про розвиток вітчизняної адвокатури в умовах глобалізації 

шляхом уніфікації та стандартизації. Визначено функції міжнародних 

стандартів організації адвокатури (сигнальна, ціннісна, стримуюча, допоміжна, 

інтегруюча, стимулююча, комунікатинва). 

Приділено увагу аналізу правової природи адвокатури в умовах 

глобалізації. Аргументовано позицію щодо її полісистемного характеру та 

розвинуто положення про домінантність її публічної складової. 

Охарактерезовано адвокатуру як комунікативний феномен. 

Запропоновано авторську класифікацію функцій адвокатури з урахуванням 

виокремлення певних рівнів: макрорівня, мезорівня та мікрорівня, які 

відповідають статусу адвокатури як інституту, як корпорації, як професії. 

Критично оцінено законодавчі пропозиції щодо запровадження в адвокатській 

діяльності функцій фідуції та ескроу.  

З урахуванням аналізу прогресивного міжнародного досвіду організації 

адвокатури досліджено організацію вітчизняної адвокатури. Акцентовано увагу 
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на потребі розвитку спеціалізації в адвокатурі (її функціональному аспекті). На 

підставі результатів вивчення архітектоніки системи адвокатури у різних 

країнах обгрунтовано, що оптимальною для України є монополярна система 

адвокатури. 

Приділено увагу практиці регулювання правового статусу адвоката на 

міжнародному та національному рівні, що відображає відповідні рівні 

глобалізаційних процесів. Розкрито зміст понять «адвокат», «адвокатська 

діяльність», «правовий статус адвоката» та надано їм оцінку у контексті 

існуючих законодавчих пропозицій. Крізь призму світових тенденцій надано 

характеристику конститутивним елементам правового статусу адвоката: умовам 

його набуття, гарантіям адвокатської діяльності, юридичній відповідальності 

адвоката. Визначено поняття «міжнародно-правові гарантії адвокатської 

діяльності», «юридична відповідальність адвоката», «дисциплінарний 

проступок адвоката». 

Розкрито значення адвокатської етики у глобальному світі як специфічного 

регулятора професійної діяльності адвоката незалежно від країни його 

походження, сфери чи території діяльності, національних особливостей 

законодавчого регулювання. Проаналізовано головні дилеми етичного 

характеру, які виникають в адвокатській діяльності в умовах глобалізації: 

конфлікт інтересів, конкуренція, реклама адвокатської діяльності. Зосереджено 

увагу на проблемних аспектах формування гонорарної політики в адвокатській 

діяльності, в тому числі питання «гонорару успіху». 

На підставі узагальнення теоретичних напрацювань і практичного досвіду 

адвокатської діяльності сформульовано ряд науково значимих висновків і 

важливих для практики пропозицій у сфері організації та функціонування 

вітчизняної адвокатури. 
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SUMMARY 

Biryukova A.M. The legal status of an advocate and advocacy: a domestic 

model in the context of globalization. – Qualifying scientific work as a Manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Legal Sciences under the 

specialty 12.00.10 – «Judiciary; Public prosecution and Advocacy». – Academy of 

Advocacy of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018, Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The preparation of the dissertation was carried out at the Academy of Advocacy 

of Ukraine. The public defense of the dissertation will be held at Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. 

The dissertation analyzes the legal status of an advocate and advocacy in the 

context of globalization processes. 

The object of the dissertation research is determined as the scope of social 

relations that arise in the process of organization and functioning of the Bar, as well as 

in the exercise of the lawyers’ professional activities. 

The purpose of the paper is to develop, at the conceptual level, the model of 

transformation of the legal status of domestic advocates and the Bar in general, taking 

into account the nature, manifestations and trends of globalization, and to articulate on 

this basis the proposals and recommendations aimed at modernizing the national 

regulatory framework of the organization and functioning of the advocacy. 

The scientific novelty of the obtained results formulated in the paper consists in 

the fact that the thesis is a special complex monographic research, in which for the 

first time on the basis of the evolution of Ukrainian and foreign legal science a 
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theoretical model of transformation of the legal status of domestic advocate and 

advocacy has been developed within the context of globalization and its modern 

trends. 

The author’s approach to the key elements of the conceptual-categorical 

apparatus of the investigated sphere is proposed, and author’s definitions of the 

concepts of «legal globalization», «international standards of advocacy organization», 

«advocacy», «legal practice», «lawyer’s ethics» and others are formulated. 

Author characterizes the globalization as a phenomenon inherent in the present 

stage of social development, taking into consideration the multiple theoretical 

concepts concerning its nature. It is emphasized on its systemic influence, which 

causes transformation in all spheres and vital functions of society. 

The tendencies of legal globalization which have caused the transformation of 

domestic advocacy (universalization, legalization of social relations, humanization of 

law, erasing borders between public and private, politicization of legal institutes) were 

determined. The ways of globalization are explored, and on this basis the conclusion 

about the development of domestic advocacy through unification and standardization 

in the conditions of globalization is made. The functions of international standards of 

organization of the advocacy (signaling, values setting, restraining, auxiliary, 

integrating, stimulating, communicative) are determined. 

The genesis of advocacy is analyzed and its stages are distinguished. The 

attention was paid to the analysis of the legal nature of the lawyer in the conditions of 

globalization, its polysystem nature is argued, and the position on the dominance of 

its public component has been developed. The lawyer is described as a 

communicative phenomenon. 

The author’s classification of the functions of the advocate is proposed, taking 

into account the distinction of certain levels: macro-, meso- and micro level, which 

correspond to the status of the advocacy as an institution, as a corporation, as a 
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profession. Legislative proposals on the introduction of fiduciary and escrow 

functions in the legal practice have been critically evaluated. 

Taking into account the analysis of advanced international experience of 

organization of advocacy, the organization of domestic advocacy has been 

investigated. The emphasis is made on the need for specialization in advocacy (its 

functional aspect). Based on the results of the study of the architecture of the 

advocacy system in different countries, it is substantiated that the exclusive 

(«monopolistic») system of advocacy is optimal for Ukraine. 

The praxis of regulating the legal status of a lawyer at the international and 

national level, which reflects the corresponding levels of globalization processes, is 

delineated. The content of the concepts of «lawyer», «advocacy», «legal status of a 

lawyer» is revealed and evaluated in the context of existing legislative proposals. 

Through the prism of global tendencies, the characteristic of the constitutive elements 

of the legal status of a lawyer is given: the conditions for its acquisition, the legal 

safeguards, legal liability of a lawyer. The concept of «international legal safeguards 

of advocacy», «legal liability of a lawyer», «disciplinary offense of a lawyer» is 

defined. 

The importance of lawyer ethics in the global world as a specific regulator of the 

professional activity of the lawyer, regardless of the state of origin, sphere or territory 

of activity, national features of legislative regulations, is revealed. The main ethical 

dilemmas that arise in legal practice in the conditions of globalization are analyzed: 

conflict of interests, competition, advertising of legal practice. The attention is also 

focused on the problematic aspects of the formation of a legal fee charging policy, 

including the issue of «success fee». 

Based on the generalization of theoretical developments and practical experience 

of advocacy, a number of scientifically significant conclusions and important practical 

suggestions are formulated in the field of organization and functioning of the 

Ukrainian advocacy. 
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Key words: lawyer, advocacy, the Bar, globalization, legal globalization, legal 

nature of advocacy, functions of the Bar, lawyer status, advocacy guarantees, law 

ethics, lawyer’s fee. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Новітній етап державотворення в 

Україні, ознаменований проголошенням її незалежності у 1991 році, розпочався 

на хвилі бурхливого розвитку складних і суперечливих процесів глобалізації, 

які охопили світовий простір, трансформуючи всі сфери суспільного та 

державного буття.  

На переконання багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних учених, 

глобалізація стала чи не головним викликом ХХІ ст., спровокувавши численні 

палкі дискусії, зважаючи на наслідки, які вона спричиняє для держав, та їх 

масштаби. Фактично сьогодні глобалізація стала феноменом, який 

концентровано виражає новий тренд суспільного розвитку, що обумовив появу 

багатьох досі незвіданих проблем, питань, завдань.  

Особливо чутливими до глобалізаційних змін є інструменти, що 

встановлюють механізми захисту суб’єктивних прав, прав людини – в першу 

чергу. Традиційно їх репрезентантом у всьому світі виступає адвокатура. Саме 

вона є ретранслятором стану демократизації держави, громадянського 

суспільства, політики, що реалізується державою відносно її громадян. 

Змінюючись і розвиваючись у загальному руслі пануючих у суспільстві 

тенденцій, адвокатура «вбирає» в себе та водночас відображає економічні, 

політичні, соціокультурні особливості соціуму на певному етапі його еволюції. 

Протягом усього часу свого історичного розвитку від часів Стародавнього Риму 

та донині адвокатура є квінтесенцією системи захисту прав людини в державі, 

віддзеркалюючи відношення останньої до базових загальнолюдських цінностей 

із беззаперечним пріоритетом як то – людське життя, здоров’я, свобода,повага 

до честі та гідності.  

Значення та вплив адвокатури на розвиток цивілізації неможна 

недооцінювати. Адвокати відіграють особливо важливу роль у всьому світі, 

який, за визначенням Рамона Мюллерата, сьогодні є несправедливим, 
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жорстоким і егоїстичним, де третина населення живуть у злиднях, де 

соціальний порядок сприяє нерівності та ігнорує потребу свободи людини, де 

надто часто закон підтримує волю переможців і могутніх. Адвокати повинні 

підтримувати та забезпечувати глобалізацію цінностей справедливості, миру та 

рівності. Захищати їх присягалися всі адвокати світу у різний час, у різних 

місцях, на різних мовах … [510]. 

Місія, яку виконує адвокат у світовому масштабі, є непомітною, що, однак, 

не применшує її значення. Засновник Асоціації адвокатів Нью-Йорка Джон 

Вільям Девіс якось влучно і справедливо зауважив, що «адвокати не будують 

мости, не зводять башти, не конструюють двигуни, не малюють картини… Те, 

що ми робимо не видно людському оку. Але ми згладжуємо труднощі; ми 

знімаємо стрес; ми виправляємо помилки; ми беремо на себе тягар інших людей 

і таким чином робимо можливим мирне життя людей у мирній державі» [520].  

Відтак, адвокатура була та залишається необхідною суспільству 

інституцією, що на глобальному рівні переслідує єдину мету, однак на рівні 

національних держав характеризується організаційною та функціональною 

специфікою, зумовленою особливостями їх правових, економічних і соціальних 

систем та історично сформованих традицій. Тож закономірно, що стан 

адвокатури у кожній державі залежить від стану означених чинників.  

Для науковців зазначене є цілком очевидним, спонукаючи до пошуків і 

розробки науково обґрунтованих концепцій розвитку адвокатури в Україні, 

спроможних забезпечити її прогрес і ефективність у сучасних умовах. Лише за 

останні роки в Україні було захищено чотири дисертаційних дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук («Адвокатура як інститут 

реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз 

законодавства країн Європейського Союзу та України (Т.Б. Вільчик, 2016 р.), 

«Функціональні та організаційні основи адвокатури України» (Н.М. Бакаянова, 

2017 р.), «Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та 
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система» (С.О. Іваницький, 2017 р.) «Правовий статус адвоката в умовах 

становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні» 

(В.В. Заборовський, 2018 р.), в яких аналізуються різні питання 

інституціональних, організаційних і функціональних спроможностей 

вітчизняної адвокатури.  

Окрім згаданих науковців, до дослідження проблематики адвокатури у різний 

час звертилися такі вітчизняні вчені, як Т.В. Варфоломеєва, І.В. Головань, 

В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко, В.В. Городовенко, О.Л. Жуковська, 

Я.П. Зейкан, А.В. Іванцова, А.В. Козьміних, Т.М. Кучер, О.П. Кучинська, С.Е. 

Лібанова, С.М. Логінова, Л.М. Москвич, Н.О. Обловацька, М.А. Погорецький, 

С.В. Прилуцький, А.Л. Рівлін, В.О. Святоцька, О.Д. Святоцький, Л.В. Тацій, 

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

Проте актуальність, доцільність і обґрунтованість тих чи інших поглядів, 

думок, пропозицій залежить від того, наскільки системно автор підходить до 

вирішення поставлених перед ним завдань, наскільки він спроможний 

спрогнозувати вектор розвитку адвокатури під впливом сукупності 

різноманітних факторів. Глобалізація сьогодні є одним із них. Як об’єктивний 

процес, вона справляє на адвокатуру визначальний влив, окреслюючи нові 

завдання та закладаючи нову ідеологію. 

Однак досі вплив глобалізації на вітчизняну адвокатуру на доктринальному 

рівні комплексно не досліджувався, що зумовлює вибір і актуальність теми 

дисертаційного дослідження. 

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 
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контексті світових стандартів» на 2013-2016 рр. (державний реєстраційний 

номер 0113U001431), «Захист конституційних прав і свобод людини і 

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

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

майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України 

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

номер 0113U001424), «Конституційні гарантії надання адвокатом професійної 

правничої допомоги в Україні» на 2017-2022 рр. (державний реєстраційний 

номер 0117U000980), а також у межах планів науково-дослідної роботи кафедри 

кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України 

«Процесуальні та криміналістичні засоби забезпечення змагального і 

диспозитивного кримінального судочинства» на 2017-2020 рр. (державний 

реєстраційний номер 0117U000783) та кафедри кримінального та 

адміністративного права Академії адвокатури України «Кримінально та 

адміністративно правова охорона особи, суспільства та держави від 

протиправних посягань, гарантована Основним законом України» на 2017-

2022 рр. (державний реєстраційний номер 0117U000979). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Академії 

адвокатури України (протокол № 14 від 22 червня 2017 р.). У 2018 р. тему було 

уточнено на засіданні вченої ради Академії адвокатури України (протокол № 8 

від 26 квітня 2018 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка на концептуальному рівні моделі трансформації правового статусу 

вітчизняної адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій 

глобалізації та формування на її основі пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

модернізацію нормативної бази організації та функціонування адвокатури в 

Україні. 

Відповідно до вказаної мети необхідно вирішити такі завдання: 
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– з’ясувати сутність правової глобалізації та її значення для розвитку 

адвокатури; 

– визначити способи впливу глобалізації на вітчизняну адвокатуру; 

– дослідити правову природу адвокатури в умовах глобалізації, з 

урахуванням чого запропонувати новий погляд на її сутність, місце, роль і 

функції; 

– проаналізувати міжнародний досвід організації адвокатури з позиції його 

реального та можливого використання у вітчизняній моделі; 

– з’ясувати зміст правового статусу адвоката та визначити його специфіку 

в умовах глобалізації; 

– охарактеризувати елементи правового статусу адвоката та визначити 

прогалини їх регулювання у вітчизняній моделі з урахуванням існуючих 

міжнародних стандартів; 

– розкрити сутність міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності 

та в контексті цього – особливість юридичної відповідальності адвоката; 

– оцінити значення адвокатської етики у глобальному світі; 

– проаналізувати міжнародні стандарти етики професійних відносин в 

адвокатській діяльності; 

– дослідити національну та міжнародну практику формування гонорарної 

політики адвоката; 

– сформулювати пропозиції теоретичного та практичного характеру щодо 

вдосконалення регулювання організації та функціонування вітчизняної 

адвокатури. 

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

організації та функціонування адвокатури, а також при здійсненні адвокатом 

своєї професійної діяльності. 

Предметом дослідження є вітчизняна модель правового статусу адвоката 

та адвокатури в контексті процесів глобалізації. 
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Методи дослідження. Методологічною основою роботи стала система 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, використання 

яких обумовлено обраним напрямом наукового пошуку, забезпечуючи повноту 

та достовірність отриманих результатів. Так, діалектичний метод дозволив 

проаналізувати природу глобалізації (підр. 1.1) та правової глобалізації як її 

прояву (підр. 1.2), з урахуванням яких досліджено сучасну природу адвокатури 

як інституту у системі складноструктурованих взаємозв’язків і взаємодії 

(підр. 2.1). Системний підхід і відповідний йому системно-структурний метод 

забезпечили формування структури дисертаційного дослідження та послідовне 

вирішення поставлених завдань. Загальнонаукові методи аналізу та синтезу, 

аналогії та моделювання використані у всіх елементах роботи, що забезпечило 

належну аргументацію авторських суджень і висновків. За допомогою логіко-

семантичного методу з’ясовано сутність понятійно-категоріального апарату, 

зокрема, термінів «правова глобалізація» (підр. 1.2), «адвокат», «правовий 

статус адвоката» (підр. 3.1). Порівняльно-правовий метод використано при 

зіставленні положень національного законодавства та міжнародного права, а 

також існуючої вітчизняної та закордонної практики здійснення адвокатської 

діяльності (розділи 2-4). Формально-догматичний метод склав основу аналізу 

змісту нормативних актів, що мало визначальне значення при дослідженні 

правого статусу адвоката (розд. 3) та етики адвокатської діяльності в умовах 

глобалізації (розд. 4). За допомогою соціологічного та статистичного методів 

вдалося з’ясувати динаміку розвитку вітчизняної правової системи та 

адвокатури під впливом глобалізації (підр. 1.2, 1.3), а також позицію адвокатів 

щодо нагальних питань регламентації їх діяльності (підр. 3.2-3.4, 4.2, 4.3). 

Метод прогнозування дозволив сформулювати авторські пропозиції, спрямовані 

на удосконалення правового статусу вітчизняної адвокатури та адвоката в 

умовах глобалізації (підр. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2-3.4, 4.2, 4.3). 

Теоретичне підґрунтя дисертації склали праці вітчизняних і зарубіжних 
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дослідників не лише сфери адвокатури, а й фахівців у галузі філософії, 

політології, філології, психології, історії, теорії держави і права, судоустрою, 

кримінального, цивільного та адміністративного судочинства, а також 

цивільного права. 

Нормативну базу дослідження становлять міжнародно-правові документи, 

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

акти нормотворчості органів адвокатського самоврядування національного та 

міжнародного рівня. 

Емпіричною основою роботи стали аналітичні та статистичні дані 

Швейцарського економічного інституту (KOF Swiss Economic Institute), проекту 

«Всесвітня справедливість» (The World Justice Project), Національної асоціації 

адвокатів України, Державної судової адміністрації України, Генеральної 

прокуратури України. Автор опирався на практику Вищої ради правосуддя, 

Верховного Суду та Європейського суду з прав людини. Крім того, положення 

дисертації базуються на узагальнені результатів проведеного дисертантом 

анкетування 548 адвокатів, а також власному досвіді адвокатської діяльності, 

який складає понад 28 років. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

спеціальним комплексним монографічним дослідженням, у якому вперше на 

основі доробку вітчизняної та зарубіжної науки розроблено модель трансформації 

правового статусу вітчизняної адвокатури та адвоката з урахуванням природи, 

проявів і тенденцій глобалізації. Серед основних і таких, що конкретизують 

наукову новизну одержаних результатів, найсуттєвішими є такі положення та 

висновки: 

вперше: 

– запропоновано авторську дефініцію поняття «правова глобалізація» як 

відносно самостійного явища, яке виражає трансформаційні процеси, що на 

міждержавному рівні (макрорівні) сприяють формуванню загальносвітової 



 

 

 

27 

системи правових норм, як необхідної умови та організаційної основи 

міждержавної взаємодії у різних сферах соціального буття, та під впливом яких 

на національному рівні (мікрорівні) відбувається модифікація правової системи 

держави; 

– обґрунтовано висновок про те, що трансформація адвокатури зумовлена 

такими тенденціями правової глобалізації як універсалізація, юридизація 

суспільних відносин, гуманізація права, стирання меж між публічним і 

приватним, політизація правових інститутів, що пояснює, серед іншого, її 

дуальність і квазіполітичність; 

– аргументовано, що фрагментарно глобалізований тип вітчизняної 

правової системи, пов’язаний із перехідним станом українського суспільства та 

держави, визначає транзитний стан вітчизняної адвокатури, яка «віддзеркалює» 

всі вади перехідного етапу суспільного розвитку, та розвивається шляхом 

найбільш розповсюджених способів, спричинених глобалізацією, якими є 

уніфікація та стандартизація; 

– обґрунтовано, що, зважаючи на унітарний устрій, централізовану 

систему судів, історичний ракурс і геополітичні особливості розвитку 

вітчизняної адвокатури, сучасний стан організації адвокатури України, 

втіленням якого є її монополярна система (передбачає наявність однієї 

професійної асоціації), є оптимальним; 

– встановлено, що глобалізаційний підхід дозволяє розглядати монополію 

як явище в адвокатурі у двох аспектах: 1) функціональному, що передбачає 

виключні повноваження адвокатів у сфері надання юридичних послуг (таке 

розуміння адвокатської монополії є традиційним і поширеним, у тому числі 

серед зарубіжних експертів і науковців); 2) суб’єктному, що передбачає 

здійснення адвокатської діяльності на території держави виключно 

національними адвокатами; 

– обґрунтовано, що однією з найбільш виражених тенденцій розвитку 
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адвокатської професії в країнах ЄС стала уніфікація кваліфікаційних вимог до 

адвоката, зумовлена економічною глобалізацією, що сприяла формуванню 

єдиного вільного ринку правових послуг, акцентом якого стала якість правової 

допомоги адвоката незалежно від країни його походження; 

– аргументовано висновок про те, що у глобальному сенсі адвокатська 

етика виступає універсальною системою координат, історично сформованою 

цінностями, ідеалами, світовими традиціями адвокатури в процесі узгодженого 

розвитку суспільної моралі та ціннісних орієнтирів людства. Вона: а) 

трансформує та «специфікує» норми суспільної моралі відносно адвокатів, 

«виховуючи» їх у дусі істинних цінностей та ідеалів адвокатури як 

правозахисного інституту; б) виступає запорукою суспільної довіри до нього 

крізь призму довіри та схвальної оцінки індивідуальних чеснот окремого 

адвоката; 

– сформульовано тезу про «тягар подвійного престижу», який несе адвокат 

у відносинах із судом; 

– визначено, що в умовах глобалізації достатньо гостро постає проблема 

конкуренції між адвокатами, яка фокусує увагу на можливості (етичності) 

рекламування їх діяльності, і основу якої складає право людини на інформацію 

у двох ракурсах: 1) інтерес адвоката у поширенні інформації про себе у 

суспільстві (приватна складова); 2) право потенційного споживача адвокатських 

послуг бути поінформованим про адвоката, його кваліфікацію, компетентність 

та репутацію (публічна складова); 

– доведено, що можливість здійснення адвокатської діяльності на умовах 

«гонорару успіху» безпосередньо залежить від існування його регламентації на 

законодавчому/корпоративному рівнях, яка наділяє його юридичною силою та 

забезпечує судовим захистом; 

удосконалено: 

– поняття міжнародних стандартів організації адвокатури як нормативно 
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закріплених, обов’язкових правил поведінки суб’єктів міжнародного публічного 

права, які визначають загальні (недеталізовані) напрямки інтернаціональної 

стандартизації у сфері організації адвокатури як недержавного, самостійного, 

самоврядного інституту правової системи держави, що реалізує правозахисну 

функцію крізь призму забезпечення адвокатської діяльності на професійній 

основі, з метою утвердження та розвитку механізмів дієвого захисту прав 

людини на національному та глобальному рівні; 

– диференціацію функцій адвокатури з урахуванням її статусу та об’єктів 

впливу на: 1) інституціональні (макрорівень): правозахисну, контрольно-

наглядову, комунікаційно-інформаційну, просвітницьку; 2) корпоративні 

(мезорівень): самоврядну, кадрову, представницьку, корпоративного захисту, 

лобістську; 3) професійні (мікрорівень): захист, представництво та юридичний 

консалтинг; 

– теоретичне визначення категорії «правовий статус адвоката», яка 

відзначається наднаціональним і транскордонним характером і постає як 

система взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, які на рівні 

нормативно закріплених положень концентровано виражають правові 

можливості адвоката у державі та суспільстві, характеризуючи різноманітні 

взаємозв’язки, що виникають в процесі здійснення ним адвокатської діяльності; 

– поняття міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності як 

сформованої у світі системи конкретних правових засобів, визначених нормами 

міжнародного права, втілення яких на національному рівні забезпечує реальну 

та ефективну реалізацію професійних прав та обов’язків адвокатів, їх захист і 

відновлення у разі порушення; 

– дефініцію дисциплінарного проступку адвоката як підстави притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності, що передбачає винну (умисну або 

внаслідок недбалості) протиправну поведінку адвоката (дію чи бездіяльність) у 

сфері професійної діяльності та поза нею, що спричиняє порушення 
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законодавства, етичних норм, шкодить інтересам особи, авторитету адвокатури 

та репутації високого звання адвоката; 

набули подальшого розвитку: 

– положення про публічний характер адвокатури, зумовлений її питомою 

вагою у забезпеченні державного обов’язку щодо судового захисту прав, свобод 

та інтересів громадян, що дозволяє розглядати адвокатуру як унікальний 

комунікативний феномен, який є виразом взаємовідносин держави та 

суспільства і показники якого визначають їх правовий клімат; 

– аргументи на користь нормативного закріплення функціональної 

спеціалізації в адвокатурі України, яка зумовлена не лише інтеграційними 

процесами, що їх спричиняє глобалізація, а й потребою гармонійного розвитку 

вітчизняної системи правосуддя, в якій існує та розвивається спеціалізація судів 

і суддів, що також є загальносвітовою тенденцією; 

– теоретичний підхід, відповідно до якого конфлікт інтересів в 

адвокатській діяльності: а) поділяється на первісний та опосередкований; б) має 

географічний, інформаційний, економічний і організаційний ракурси; 

в) виходить «за межі» особистості адвоката, охопивши колективні організаційні 

форми його діяльності; г) вимагає керованості. 

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 (акт впровадження 

Академії адвокатури України від 02 листопада 2018 р., акт впровадження 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 12 грудня 2018 

р.); 

– нормотворчій сфері – для вдосконалення чинного законодавства України 

та в законопроектній роботі з питань регламентації адвокатської діяльності та 
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здійснення судочинства, а також актів органів адвокатського самоврядування 

(акт впровадження Комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики та правосуддя від 23 жовтня 2018 р.); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення та підвищення 

ефективності професійної діяльності адвоката, функціонування органів 

адвокатського самоврядування, а також діяльності судових і правоохоронних 

органів (акт впровадження Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду від 31 жовтня 2018 р., акт впровадження Ради адвокатів Київської області 

від 29 жовтня 2018 р., акт впровадження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Київської області від 30 жовтня 2018 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 (акт впровадження 

Академії адвокатури України від 02 листопада 2018 р., акт впровадження 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 12 грудня 

2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем особисто 

та є самостійним комплексним дослідженням. Всі результати даної праці 

отримано на підставі власних ідей і суджень автора. Ідеї, що належать 

співавторам опублікованих праць, в дисертаційному дослідженні не 

використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота підготовлена на 

кафедрі адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики 

Академії адвокатури України, представлена й обговорена на міжкафедральному 

засіданні, схвалена та рекомендована до захисту. 

Основні результати дослідження, його положення і висновки оприлюднено 

автором на науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях, 
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зокрема: «Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 20-21 травня 

2016 р.), «Захист прав людини в парадигмі верховенства права Київ», (м. Київ, 

17-18 травня 2017 р.), «Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 

19-20 травня 2017 р.), «Криміналістичне забезпечення діяльності сторін 

кримінального провадження» (м. Київ, 29 листопада 2017 р.), «Етичні засади 

адвокатської професії» (м. Київ, 12 грудня 2017 р.), «Актуальні проблеми 

адвокатури» (м. Харків, 14 грудня 2017 р.), «Законодавство України: недоліки, 

проблеми систематизації та перспективного розвитку» (м. Херсон, 9-10 лютого 

2018 р.), «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 9-10 

лютого 2018 р.), «Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні» (м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.), «Юридична наука 

нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 9 березня 2018 р.), 

«Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» (м. 

Дніпро, 30-31 березня 2018 р.), «Актуальні проблеми судового права» (м. 

Харків, 23 квітня 2018 р.), «Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. 

Київ, 18-19 травня 2018 р.), «Доступ до правосуддя в контексті судової 

реформи» (м. Сєверодонецьк, 25 травня 2018 р.), «Законодавство України у 

світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 12-13 жовтня 2018 

р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації відображено у 

монографії, 25 статтях, які опубліковано в наукових фахових юридичних 

виданнях, у тому числі 2 – у зарубіжних фахових виданнях, 12 – у виданнях 

України, внесених до міжнародних науково-метричних баз, а також 15 тезах 

доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації відображає логіку та послідовність наукового 

дослідження і зумовлена його предметом, метою та завданнями. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять тринадцять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (522 найменування) та додатків. 



 

 

 

33 

Загальний обсяг дисертації становить 496 сторінок, із них основного тексту – 

383 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1  

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ У ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Глобалізація як феномен розвитку сучасного суспільства 

 

Кожний історичний етап суспільного розвитку відзначається певними 

особливостями, які роблять його унікальним відносно інших. Знаковою для 

початку третього тисячоліття стала тенденція глобалізації, яка, на думку окремих 

учених, є чи не найважливішим, якщо не основним викликом сучасності [29, c. 2]. 

Як термін, що позначає певне явище або процес, глобалізація була 

предметом епізодичної уваги ще у 1950-ті роки. Окремі його дослідники 

зазначають про те, що використання глобалізації як самостійного поняття було 

зафіксовано вперше у післявоєнні роки. Так, у 1944 році американські 

дослідники у спеціальній роботі неодноразово вживали  поняття «globalize» і 

«globalism». На початку 1970-х років європейські управлінці використовували 

для позначення зростаючої взаємозалежності національних економік 

французьке слово mondialisation, зі зворотного перекладу якого на англійську і 

виникла «глобалізація» у тому сенсі цього слова, в якому воно вживається нині.   

Авторство ж цієї дефініції прийнято приписувати Дж. Макліну, який у 1981 році 

закликав «зрозуміти та дати пояснення історичному процесу посилення 

глобалізації соціальних відносин» [181, c. 493]. Трохи пізніше Р. Робертсон 

здійснив спробу розтлумачити поняття globalization, і у 1992 році світ побачила 

його фундаментальна праця «Глобалізація: соціальна теорія і глобальна 

культура» [514].  

З середини 1990-х років термін «глобалізація» впевнено входить до 

широкого наукового вжитку, позначаючи взаємозв’язок і взаємозалежність 

світу – економічну, політичну, соціальну, культурну. З цього часу праці, 
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присвячені його дослідженню, зростають у геометричній прогресії. Проте, як 

відзначає В. Л. Інозємцев, характерним є те, що він вважається настільки 

зрозумілим, що більшість авторів не дають йому визначення навіть у роботах, 

безпосередньо присвячених теорії глобалізації. Спроби розібратися у смислі 

цього терміну починаються лише тоді, коли його протиставляють іншим 

однокорінним словам – таким як, наприклад, «глобалізм» чи «глобальність». На 

думку науковця, класичним визначенням цих понять є формулювання У. Бека, 

який розуміє під першим «переконання в тому, що світовий ринок долає чи 

пригнічує політичні бар’єри… або ідеологію домінування ринкових сил», а під 

другим – сам факт того, що «ми вже тривалий час живемо в умовах всесвітнього 

суспільства у тому сенсі, що «замкнутість» окремих просторів є ілюзією». 

Водночас С. Телботт стверджує, що термін «глобалізм» лише відображає той 

«факт, що людство тисячоліттями встановлює зв’язки (між своїми окремими 

частинами), в тому числі тими, що простираються через моря та океани». А Р. 

Кохейн і Дж. Най – молодший доводять, що таке розмежування не має 

серйозного наукового значення, а суперечки навколо нього є суто 

схоластичними [181, c. 493-494]. 

Сучасники не покидають спроб дати визначення поняттю «глобалізація», 

розглядаючи його як феномен, етап суспільного розвитку, як певний процес. 

Прикладом останнього є визначення, за якого глобалізація постає як основний 

процес, під час якого більша частина соціальної активності здобуває світовий 

характер, у якому географічний фактор втрачає свою важливість або стає 

незначним у встановленні й підтримці транскордонних економічних, 

політичних або соціокультурних відносин, що охоплює всі сфери життя 

сучасного суспільства [221, c. 124-134]. За іншого підходу, з урахуванням 

етимологічного, семантичного та граматичного аналізу, глобалізацію розуміють 

як всезагальний процес розповсюдження чи розосередження чого-небудь, який 

виходить за межі якогось конкретного місця та стосується всього світу [232]. 
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Множинність поглядів на зміст і природу глобалізації зумовила спроби їх 

систематизувати. За даними одних джерел, підходи до розуміння глобалізації 

розмежовують революційних глобалістів (гіперглобалісти К. Поппер, 

Зб. Бжезинський, Дж. Сорос, Ф. Фукуяма), еволюційних глобалістів 

(трансформаціоналісти У. Бек, Дж. Стігліц, В. Толстих) і скептиків 

(С. Хантінгтон, А. Панарін, О. Арін) [403]. 

Вітчизняні дослідники К.В. Балабанов і М. В. Трофименко, вказуючи на те, 

що більша частина теоретичних робіт з проблем глобалізації належить 

британським, американським і скандинавським ученим, виокремлюють кілька 

фундаментальних підходів: 

– культурологічний, що розглядає глобалізацію у широкому 

цивілізаційному аспекті; 

– економічний, котрий трактує глобалізацію в контексті розвитку світових 

ринків товарів, послуг, капіталу та праці; 

– екологічний, який пов’язує глобалізацію з погіршенням екологічної 

ситуації на планеті; 

– комплексний, що розглядає глобалізацію як у політичному, так і в 

інформаційному контексті, а також у контексті боротьби із міжнародною 

злочинністю та бідністю. 

Водночас вони виділяють чотири найбільш впливові школи, що 

займаються проблематикою глобалістики: 

– класичну (Р. Робертсон, І. Валлерстайн, Д. Хелд, С. Хантінгтон та інші); 

– гіперглобалістів (К. Омає); 

– трансформістів (Е. Гідденс, У. Бек, Д. Розенау, О. Білорус та інші); 

– скептиків (Дж. Томпсон та інші). 

Так, на думку науковців, представники класичної школи спираються у 

визначенні глобалізації на дослідження Р. Робертсона, який розглядає її як 

двоєдиний процес перетворення загального в окреме і окремого в загальне. 
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Гіперглобалісти схиляються до думки, що сучасна глобалізація призведе в 

результаті до створення нового загальносвітового порядку, при якому 

повноваження і легітимність національних держав практично нівелюються. 

Підтвердження цьому вони вбачають у поступовій втраті національними 

урядами здатності контролювати ті процеси, які відбуваються в їх власних 

кордонах. Школа трансформістів найчисленніша і найбільш неоднорідна. Ці 

дослідники доводять, що глобалізація є багатоаспектним, суперечливим, 

довгостроковим процесом, на який впливають численні чинники, або явищем, 

результат котрого неможливо достовірно спрогнозувати. Головною особливістю 

цієї школи є розуміння сутності глобалізації як феномена сучасного світу, який 

лежить в основі провідних радикальних трансформацій у всіх сферах розвитку 

сучасного суспільства – економіці, політиці, культурі, управлінні тощо. 

Скептики на противагу всім іншим школам вважають, що глобалізація 

спричиняє лише посилення взаємодії між окремими суб’єктами з різних 

куточків світу. При цьому суверенні держави продовжують відігравати головну 

роль на міжнародній арені  і безпосередньо керують глобалізацією [22, c. 27-31]. 

Цікаво, що одних і тих самих учених різні дослідники можуть відносити до 

представників різних шкіл. Наприклад, Дж. Сорос згадується і як представник 

гіперглобалістів, і як представник трансформістів. Пояснення цьому криється, 

мабуть, у суб’єктивному сприйнятті авторського посилу, формуванні уявлень і 

тлумаченні позицій крізь призму власних переконань і досвіду. 

Утім, деякі вчені вважають за неможливе дати процесу глобалізації чітке 

визначення. Так, В.Л. Іноземцев переконаний, що той факт, що цього не 

зроблено досі, підкреслює не стільки складність завдання, скільки те, що його 

вирішення просто не вбачається потрібним. У західній соціологічній теорії,  

пише дослідник,  визначення історично відігравали меншу роль, ніж у 

російському суспільствознавстві, де багато відомих учених були десятиліттями 

зайняті придумуванням термінів і понять (що останнім часом стало схоже на 
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хронічне захворювання). Між тим сам по собі той факт, що поняття 

«глобалізація» не отримало поки чіткого визначення, багато говорить про 

характер процесу, що ним позначається [181, c. 495]. 

Спробу наповнити поняття глобалізації власним змістом було також 

зроблено Генеральним секретарем ООН Кофі Ананом, який у своїй доповіді у 

1999 році зауважив: «Глобалізація – це загальний термін, що позначає все більш 

складний комплекс транскордонних взаємодій між фізичними особами, 

підприємствами, інститутами та ринками, який проявляється в розширенні 

потоків товарів, технологій та фінансових коштів, у неухильному зростанні та 

посиленні впливу міжнародних інститутів громадянського суспільства, у 

глобальній діяльності транснаціональних корпорацій, у суттєвому розширенні 

масштабів транскордонних комунікаційних та інформаційних обмінів, перш за 

все через інтернет, у транскордонному переносі захворювань та екологічних 

наслідків, та у все більшій взаємопов’язаності певних типів злочинної 

діяльності. Різноманіття викликів і проблем, що вона спричиняє, які неможливо 

успішно вирішити державам поодинці, роблять очевидною потребу зміцнення 

багатостороннього співробітництва» [512]. 

Наведене дає підстави погодитись із В. Г. Кременем у тому, що 

глобалізація – складна, багатоаспектна проблема, що постійно породжує 

численні наукові дискусії, і тому на сьогодні вона не має простого і 

однозначного тлумачення. За цим поняттям знаходиться велика кількість явищ і 

процесів, що одночасно протікають, а також проблем, які стосуються всього 

людства і які прийнято називати глобальними проблемами сучасності [206, c. 

128]. 

Тому, яке б визначення глобалізації не давали дослідники, воно лише 

відображатиме певну грань цього феномену. Визнання глобалізації феноменом 

(явище, що пізнається) сучасного суспільства не заперечує можливості 

дослідження її як процесу, як рівня інтеграційних процесів, як етапу 
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суспільного розвитку [39, c. 9-11]. У найзагальнішому вигляді вона постає як 

стан світової цивілізації, що характеризується багатоцільовими перетвореннями 

в різних сферах світових систем, інтенсифікацією процесів взаємодії держав, 

спрямованих на збереження рівноваги глобальної світової системи [503]. 

Структура глобалізаційних процесів є складною. Так, наприклад, Ян Шолте 

виокремлює п’ять напрямів-характеристик глобалізації: 

1) інтернаціоналізацію (зростання міжнародних обмінів і взаємозалежності 

у відносинах між країнами); 

2) лібералізацію (зняття державних обмежень та створення відкритої 

світової економіки без кордонів); 

3) універсалізацію (поширення благ, досвіду, культур серед усього 

людства); 

4) модернізацію (поширення по всьому світу структурних елементів 

модерну (капіталізму, раціоналізму, індустріалізму, демократії, бюрократії та 

ін.), що призводить до знищення існуючих культур і локальної 

самовизначеності); 

5)детериторизацію («реконфігурація» географії таким чином, що 

суспільний простір втрачає територіальні характеристики, тобто скорочуються 

відстані, стираються кордони, а сам простір перетворюється в єдине ціле) [516, 

c. 15-17]. 

Вітчизняна дослідниця Т. Бєльська зазначений перелік доповнює ще одним 

напрямом – віртуалізацією. Глобалізація як віртуалізація, на її думку, 

характеризується волею сучасного суспільства до віртуальності, причому 

віртуалізується не тільки суспільство, але й породжена в ньому особистість. 

Засобом трансформації особистості та суспільства в цілому виступає інтернет 

[28, c. 72-78]. 

Таким чином, поступу глобалізації сприяє бурхливий розвиток 

інформаційних технологій, виводячи на перший план як чинник глобалізації 
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інформацію, безмежний обіг якої дозволяє отримувати нові знання, формувати 

нові уявлення та здобувати новий досвід. Саме обмін інформацією у її 

найширшому сенсі стає рушійною силою в подальших процесах взаємодії 

наднаціонального рівня у всіх сферах людського буття: економічного, 

політичного, культурного та інших [40, c. 10-13]. 

Торкнувшись питання про фактори, які сприяють глобалізації, варто 

звернутися до наукових думок, що існують із цього приводу. Зокрема, 

В.Г. Кремень виокремлює такі чинники глобалізації:  

– економічний (величезна концентрація і централізація капіталу, зростання 

потужних компаній і фінансових груп, які у своїй діяльності все більше 

виходять за межі національних кордонів, освоюючи світовий економічний 

простір); 

– політичний (державні кордони поступово втрачають значення, стають 

прозорішими, дають дедалі більше можливостей для свободи пересування); 

– міжнародний (динаміка глобалізації пов’язується з датами визначних 

міжнародних подій. Наприклад, возз’єднання Німеччини, закінчення «холодної 

війни» тощо);  

– технічний (засоби транспорту і зв’язку створюють дотепер небачені 

можливості для швидкого поширення ідей, товарів, фінансових ресурсів); 

– суспільний (послаблення ролі традицій, соціальних зв’язків і звичаїв 

сприяє мобільності людей в географічному, духовному і емоційному аспектах). 

Окремо як чинник виділяється лібералізація, дерегулювання ринків товарів 

і капіталу, що посилює тенденцію до інтернаціоналізації економічної діяльності 

[206, c. 135-136]. Однак, на нашу думку, цей аспект охоплюється економічним 

чинником. 

За іншого підходу чинники (передумови) глобалізації систематизували за 

такими блоками: 

– науково-технологічні передумови; 
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– соціально-економічні передумови; 

– політико-ідеологічні передумови; 

– культурні передумови. 

До науково-технологічних передумов відносять створення та масове 

поширення швидкодіючої комп’ютерної техніки, оптико-волоконних технологій 

передачі сигналів, супутникового й мобільного телефонного зв’язку, 

кібернетики, цифрових технологій кодування, нових поколінь телевізійних 

технологій, портативних електронних пристроїв, глобальної мережі Інтернет 

тощо. Розвиток науково-технічного прогресу спричинив модифікацію систем 

транспорту та зв’язку, інформаційного й телекомунікаційного секторів. Це 

сприяло активному впровадженню технологічних інновацій у процес 

виробництва, обміну та розподілу. 

Науково-технологічні передумови автори систематизації безпосередньо 

пов’язують із соціально-економічними. Розвиток телекомунікаційних 

технологій, на їх думку,  призводить до інтенсифікації міжнародних зв’язків, 

які, в свою чергу, сприяють уніфікації системи людських потреб. У результаті 

товари, котрі виробляються в одній країні, користуються попитом в іншій  

незалежно від рівня розвитку останньої. І навпаки, пошуки шляхів підвищення 

конкурентоспроможності вимагають від суб’єктів господарювання 

запроваджувати новітні технології для зниження собівартості виробництва та 

покращання якості готової продукції. Крім того, шукаючи вільний доступ до 

обмежених ресурсів, виробники вимушені переносити виробничий процес до 

інших країн, що стає можливим завдяки глобалізації. 

Наступний блок політико-ідеологічних передумов так само пов’язується з 

попереднім, оскільки вільний рух факторів виробництва можливий лише за 

сприятливої державної політики. Сьогодні, зазначають науковці, 

спостерігається тенденція пропаганди лібералізації господарського життя, 

дерегулювання ринків товарів, послуг і капіталу з боку розвинених країн 
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Півночі. Неолібералізм виступає новою ідеологією, яка прийшла на зміну 

модернізації в найбільш розвинених країнах у 80-90-ті рр. XX ст. – саме в той 

період, коли почав чітко простежуватися процес глобалізації, посилення 

взаємозв’язку й цілісності світу. 

Зрештою наведені передумови доповнюються культурним аспектом. У 

результаті постійних контактів між різними цивілізаціями протягом усього 

розвитку людства відбувається поступове їх зближення та взаємопереплетіння. 

Діяльність транснаціональних корпорацій, використання новітніх 

телекомунікаційних технологій безпосередньо впливають на зміни у традиціях, 

звичаях, світосприйнятті [329, c. 131-140]. 

Безумовно, що наведена систематизація передумов глобалізації може бути 

деталізована (наприклад, у блоці культурних передумов може бути виділена 

мовна складова, а у блоці соціально-економічних передумов – міжнародна 

міграція). Проте у своєму дослідженні ми не ставимо це за мету. Детермінанти 

глобалізації нас цікавлять тією мірою, що дозволяють простежити її 

взаємозв’язок із розвитком суспільства, визнавши глобалізацію характерною 

рисою, явищем, притаманним його сучасного етапу.  

Але передусім зауважимо, що не всі дослідники поділяють нашу позицію. 

Існує думка, що глобалізація не є принципово новим феноменом. Іншими є 

лише темпи та розміри глобальних трансакцій [458, c. 507-524]. Мається на 

увазі, що процеси, які вона охоплює та позначає, існували завжди, а тепер 

з’явився лише новий науковий термін. 

Однак, як справедливо зазначає Г. Ф. Фейгін, глобальні процеси 

відбуваються у часі, тобто мають історичний характер [407, c. 14-24]. Тому 

тенденції розвитку суспільства в процесі глобалізації також необхідно 

розглядати в історичному контексті. 
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Розвиваючи його ідеї, вітчизняні дослідники узагальнили його аргументи 

на користь визнання глобалізації стадією сучасного розвитку суспільства таким 

чином: 

– світове співтовариство із розрізненої сукупності взаємопов’язаних країн 

поступово перетворюється в цілісну економічну систему, де суверенні держави 

поступово стають  частинами єдиного всесвітнього економічного організму. На 

противагу, у період після Великих географічних відкриттів аж до початку ХХ 

ст. світ був поділений між окремими країнами-метрополіями, які постійно 

воювали одна з одною за розширення сфер впливу. Після Світових війн цей 

розкол зберігся, але вже за ідеологічним принципом. Крім того, значні території 

Землі взагалі залишалися поза процесами міжнародного поділу праці;  

- міжнародні економічні відносини поступово набувають все більшої ваги в 

порівнянні з відносинами усередині країни, які повинні пристосовуватися до 

міжнародних стандартів, ураховувати регуляторні важелі світових організацій. 

Так само держави не в змозі захистити національну економіку від негативних 

зовнішньоекономічних впливів. Якщо порівнювати з попередніми періодами, то 

на той час не існувало настільки впливових світових організацій та 

міжнародних корпорацій, дії яких визначали б стан світової економіки, 

політики;  

- на сучасному етапі рівень розвитку виробничих технологій дозволяє 

встановлювати інтенсивні контакти між людьми з будь-яких куточків планети. 

Раніше ж навпаки можливості транспортних засобів були значно обмежені, а 

засоби телекомунікації практично  відсутні. 

Таким чином, зазначають Е. В. Прушківська та Ю. О. Шевченко, попередні 

стадії розвитку цивілізацій не мали глобального характеру, або універсалізація 

відбувалася лише в окремих аспектах життя суспільства, однак кожна з них 

допомогла людству наблизитися до розгортання сучасної стадії глобалізації. 

Інакше кажучи, глобалізація стала результатом дії цілої сукупності 
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суб’єктивних та об’єктивних передумов, які з’явилися практично одночасно, та, 

на відміну від попередніх етапів, охопили усі сфери життя суспільства: 

економіку, політику, культуру, ідеологію тощо [329, c. 131-140]. 

Зазначене, на нашу думку, є досить переконливим. Крім того, 

повертаючись до тези стосовно виникнення лише нового терміну 

«глобалізація», а не нового явища, слід зазначити, що будь-яке поняття, назване 

словом, виражає суть певного явища. Як зауважують філологи, для 

термінологізації певного поняття необхідно вичленувати денотат із реальної 

дійсності, співвіднести у свідомості з певним об’єктом, або приписати йому 

дефініцію [415, c. 57-59]. Тобто лише сформоване і вичленене з буття явище 

може зумовити появу певного терміну. І навпаки – поява терміну є свідченням 

існування певного явища. Таким чином, очевидно термін «глобалізація» виник 

тоді, коли сформувалися необхідні умови для виокремлення позначуваного ним 

явища крізь призму притаманних йому ознак, що вирізняють його серед усього 

іншого. 

Також слід звернути увагу на ще один вагомий висновок Г.Ф. Фейгіна. 

Зокрема, досліджуючи економічні системи в контексті глобалізації, науковець 

слушно зауважує : «Питання щодо історичних основ глобалізації актуальне по 

відношенню до національних економік загалом і до господарської системи 

кожної окремої держави зокрема. Кожна країна в сучасному світі має свою 

історію. У ході історичного розвитку вона зробила свій внесок у процес руху 

цивілізації до глобального господарського світопорядку. Відповідно, попередня 

історія розвитку країни багато в чому визначає її стартові можливості на 

початку глобальних процесів і тим самим – перспективи її подальшого 

розвитку» [407, c. 14-24]. 

Інтерпретація наведеного для потреб нашого дослідження актуалізує 

питання співвідношення двох рушійних сил розвитку сучасного суспільства – 

глобальної та національної, паралелізація яких спонукає до зміни стратегії 
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розвитку окремо взятих держав. Україна у цьому сенсі не лише не є винятком, а 

слугує яскравим прикладом. 

З цього приводу Т. Бєльська зазначає: «Глобалізація обмежує роль 

національної держави внаслідок прямого виходу на міжнародну арену 

інститутів громадянського суспільства, транснаціональних корпорації, 

транснаціональних банків. Результатом глобалізації стало утворення 

наднаціональних інститутів і перехід у їхню компетенцію цілого ряду 

політичних, економічних, соціальних функцій, виконуваних раніше органами 

національних держав. Це призвело водночас і до збільшення числа 

національних державних інститутів, орієнтованих на задоволення потреб 

наднаціональних організацій, і до ліквідації функціонально непотрібних у нових 

умовах державних установ. Прикладом наднаціонального інституту є 

Європейський Союз з системою міждержавних органів… Владні функції 

держав не зменшуються, а навіть збільшуються завдяки вдосконаленню техніки 

і апаратів влади, все ж контролювати соціально-економічні процеси і події 

державам практично неможливо. Формується глобальна політична система – 

глобальна держава, в якій національні держави є лише їх складовою. Її 

суб’єктами є транснаціональні структури та національні держави, що об’єднані 

спільною ідеєю, умовами та факторами глобалізаційного розвитку. Основним 

засобом функціонування такої держави є транснаціональне право, яке 

формується в результаті відповідних міждержавних домовленостей і спирається 

на спільність інтересів між державами та базові цінності всього світу. Таким 

чином, особливістю стратегії національної держави в умовах глобалізації є те, 

що вона не диктує умови суспільству, не діє як апарат примусу, а все більш 

тісно кооперується, взаємодіє з ним, делегуючи частину своїх повноважень 

місцевому самоврядуванню та інститутам громадянського суспільства» [28, c. 

72-78]. 
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У своїй праці, присвяченій питанням глобалізації, Д. Родрік зауважив, що 

«глобалізація, з однієї сторони, підриває здатність національних держав 

здійснювати надмірне регулювання та контроль, але, з іншої сторони, вона 

робить по справжньому цінними інші інститути влади» [515, c. 195]. 

Водночас професор Ф. Енгельгард дотримується іншої позиції, 

наголошуючи, що вільний ринок здійснює руйнівний вплив на демократію та 

суспільство загалом. Розвивається ідеологія забезпечення 

конкурентоспроможності будь-якою ціною [459]. 

На думку інших дослідників, принциповою закономірністю, що впливає на 

діяльність держави у сучасних умовах, є негативна тенденція, коли держава 

повинна першочергово не забезпечувати розвиток народу та суспільства, а у 

більшу  міру пристосовуватися до тенденцій світової економіки для збереження 

свого народу [518]. 

Необхідно звернути увагу, що позиції науковців у досліджуваному аспекті 

багато в чому зумовлені  їх ставленням  до глобалізації, що слугує підставою 

для віднесення їх до представників відповідної  школи, про які йшлося вище. 

Адже одні вважають глобалізацію явищем винятково позитивним, інші ж – 

скептично та критично ставляться  до її наслідків. Крім того, неоднозначним є 

уявлення про природу самої глобалізації. Частина авторів уважають ці процеси 

стихійними та неминучими, інші – цілеспрямованими, а треті – говорять про 

поєднання різних тенденцій. Одні вбачають у них цілеспрямовану та 

«руйнівну» діяльність досить невеликої групи зацікавлених країн, інші 

називають  їх об’єктивними, відкритими та взаємовигідними. Треті вказують на 

те, що, не зважаючи на певну стихійність, нелінійність і природність процесів 

глобалізації, нині вони мають певну спрямованість і піддаються частковій 

координації в інтересах деяких держав [101, c. 6]. Як приклад останнього 

наведемо позицію С. О. Щєтініна, на думку якого, володіючи такими 

сутнісними характеристиками, як стихійність, об’єктивність і всеосяжність, на 
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сучасному етапі розвитку глобалізація має цілком визначену спрямованість і 

свідомо коректується на користь зацікавлених геополітичних і фінансово-

економічних структур [434, c. 8]. 

Незважаючи на ідеологічні та політичні розбіжності у підходах, вплив 

глобалізації на зміну національної політики держав визнається усіма без 

винятку. Проте характер цього впливу, а відповідно і наслідки для конкретної 

держави можуть бути різними і залежать, на нашу думку, від багатьох факторів 

як зовнішнього (глобального), так і внутрішнього (національного) рівня. 

Йдеться і про місце держави та її лідера на міжнародній політичній арені, і про 

її ресурсоспроможність, і про соціальні процеси, що відбуваються в середині 

держави, тощо. 

Але в контексті нашого дослідження особливого значення набуває 

умовивід В. Л. Інозємцева: «Тією ж мірою, як історія XVIII-XIX ст. показала, 

що свобода людини – економічна, політична, соціальна – оптимально 

забезпечується в рамках національних держав, історія ХХ сторіччя демонструє 

нам, що волюнтаризм національних урядів – від гітлерівської Германії і 

сталінського СРСР до унілатералістських США та репресивних режимів у 

різних куточках світу – найстрашніше джерело зла у глобальному світопорядку, 

що формується. Чим менш самостійними у своїх рішеннях опиняться 

національні уряди, тим адекватніше вони себе поводитимуть відносно як інших 

країн, так і власних економічних суб’єктів і громадян. Цінність і значення 

сучасних глобалізаційних процесів полягає, на мій погляд, першочергово в 

тому, що вони відкривають перед людьми нові рівні свободи у досягненні своїх 

цілей і змушують їх уряди «складати новий іспит» на зрілість. Критерієм 

ефективності влади стає захист власних громадян, а не досягнення сумнівних 

«національних інтересів», як вони визначалися в епоху геополітичних доктрин 

ХІХ ст.» [181, c. 499-500]. 
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Саме цей посил відкриває нам нові можливості у дослідженні 

правозахисних інститутів з позиції їх трансформації як частини загального 

процесу глобалізації, що є характерною особливістю розвитку сучасного 

суспільства. 

 

 

1.2. Трансформація національної правової системи в умовах 

глобалізації 

 

Незважаючи на те, що найбільш очевидно та яскраво виражено процеси 

глобалізації проявляються у сфері економіки, сприяючи формуванню єдиного 

світового  економічного простору, не меншого впливу зазнають й інші сфери 

державного та суспільного буття, в тому числі й сфера права. Зрозуміло, що 

правові явища, правова культура тощо не можуть існувати та досліджуватися 

поза конкретним історичним періодом. Тому дедалі більшої актуальності 

набувають питання аналізу розвитку національної правової системи в контексті 

сучасних тенденцій суспільного розвитку, якою, зокрема, і є глобалізація.  

Як зазначають деякі науковці, глобалізація як об’єктивний процес, що 

детермінує кардинальні зміни базових основ життя суспільства, має яскраві 

правові прояви, що простежуються в змінах не лише змісту основних правових 

понять, категорій, але й у їх функціональному призначенні, обумовлюючи у 

підсумку трансформацію нормативних, суб’єктивних, інтелектуально-

психологічних, діяльнісних і результативних складових правових систем 

сучасного світу [416, c. 3-15]. 

Осмислення суті трансформаційних процесів у національній правовій 

системі, що відбуваються під впливом глобалізації, відкриває, з одного боку, 

нові можливості у пізнанні права та дозволяє побачити перспективу його 

розвитку зокрема та суспільства загалом. Адже національна правова система -  
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це правова система конкретного суспільства, що відображає його соціально-

економічну, політичну і культурну своєрідність. Вона визначає цінність цієї 

правової системи, відображає єдність суспільства і виступає одним із виявлень 

державного суверенітету держави [161, c. 64]. Тому, з іншого боку, будь-які 

перетворення в ній, що пов’язані з глобалізацією, торкаються також іншого, не 

менш важливого аспекту – питання ідентифікації нації. І тут варто погодитись із 

тими науковцями, які підкреслюють, що проголошені як універсальні 

детермінанти «загальнолюдські цінності», не завжди доречні для національних 

правових систем. Шаблони, що механічно переносяться, часто є не 

життєдіяльними, оскільки не враховують особливостей менталітету і правової 

культури, що сформувалися в конкретному суспільстві в процесі історико-

культурного розвитку [357]. 

Слід констатувати, що як і глобалізація поняття «правова система» не 

відзначається сталістю та не має чіткого однозначного визначення. Існує чимало 

різноманітних спроб дати тлумачення цій категорії. Для прикладу наведемо три 

цілковито різні трактування поняття «правова система», надані вітчизняними 

теоретиками права. 

Так, О. Ф. Скакун під правовою системою пропонує розуміти комплекс 

взаємопов’язаних і узгоджених юридичних засобів, призначених для 

регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, котрі виникають 

унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, 

правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні установи, 

юридична техніка, правова культура, стан законності та його деформація, 

правопорядок тощо). Інакше кажучи, це обумовлена об’єктивними 

закономірностями розвитку суспільства цілісна система юридичних явищ, які 

постійно діють внаслідок відтворення і використання людьми та організаціями 

(перш за все – державою) для досягнення певних цілей [362, c. 258].  
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Н. М. Оніщенко визначає правову систему як об’єктивне, історично 

закономірне правове явище, яке містить у собі взаємопов’язані, 

взаємозумовлені, і взаємодіючі компоненти: право і  законодавство,яке його 

втілює, юридичні установи і юридичну практику, суб’єктивні права й обов’язки, 

правовідносини, правову ідеологію тощо [161, c. 26-27]. 

Зрештою, Л. А. Луць правову систему розглядає як цілісну, структурно 

впорядковану за допомогою норм права та інших правових засобів стійку 

взаємодію суб’єктів права, що забезпечує досягнення правопорядку як 

необхідної умови функціонування соціальної системи [223, c. 399]. 

Таким чином, варто погодитися з тезою, що юридична категорія «правова 

система» використовується інтенсивно і багатогранно, будучи неоднозначним і 

багатофункціональним явищем, що належить, як і інші підсистеми 

універсальної соціальної системи, до складно організованих спільнот. Вказане 

поняття має різні трактування, але при цьому незмінною є сутність ідеї правової 

системи, яка полягає у визнанні, з одного боку, системності правових явищ і 

процесів, які відбуваються в суспільстві, а з іншого – історичної і культурної 

зумовленості їх змісту та взаємозв’язку [252, 68-71]. 

Залежно від підходів до визначення поняття правової системи різняться 

також і наукові погляди на її складові. Проте всі без винятку дослідники єдині в 

своїй позиції, що центральним і ключовим її елементом є право як сукупність 

створених і охоронюваних державою норм. Право,  пише Н. М. Оніщенко,  

епіцентр правової системи. Юридичні норми, що є обов’язковими еталонами 

суспільно необхідної поведінки, спираються на можливість суспільного 

примусу, виступають інтегруючими і цементуючими засадами [161, c. 52-53]. 

Акцент на праві, що є ядром правової системи, в контексті досліджень її 

розвитку відповідно до існуючих у суспільстві тенденцій зумовив появу іншого 

терміну – правова глобалізація. 
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Під правовою глобалізацією, на думку С. О. Щєтініна, слід розуміти процес 

формування нової, загальносвітової системи правових норм, які організують і 

забезпечують глобальну міждержавну взаємодію у різних сферах життя 

сучасного суспільства, під час якої міжнародне та національне право, а також 

право міжнародних господарських об’єднань опиняються у стані взаємозв’язку.  

При цьому характер правової інтеграції та інтернаціоналізації визначається, з 

однієї сторони, участю держав у справах світового співтовариства, а з іншої – 

ступенем сприйняття державами відповідних аспектів права інших держав [434, 

c. 8]. 

 Підтримуючи його, Ю. Ю. Бугаєнко зауважує: «Хоча правова глобалізація 

є частиною магістрального процесу глобалізації, вона поряд із загальними 

ознаками володіє також власними властивостями. Правова глобалізація – це 

багато в чому самостійний і не завжди залежний від економічних процесів 

феномен, який можна пояснити і зростанням чисельності населення, і 

погіршенням екологічної ситуації у світовому масштабі, і появою глобальних 

проблем сучасності. У цьому зв’язку стає дедалі популярнішою позиція, згідно з 

якою вирішення вказаних проблем неможливе без глобальних нормативно-

правових механізмів, які забезпечуватимуть не лише широке міжнародне 

співробітництво у сфері права, але й синхронність інституціональних 

нововведень в політиці різних держав» [86, c. 67-73]. 

Таким чином, фактично йдеться про формування глобального права. 

Слід зазначити, що саме такий підхід підтримується більшістю дослідників. 

Він, як зазначає М. А. Абдалказим, містить цілу низку методологічно й 

аксіологічно важливих критеріїв, що дозволяють уявити феномен правової 

глобалізації так: 

- глобальний процес (процесуальний критерій); 

- процес формування нової, загальносвітової системи правових норм 

(глобально-об’єктний критерій); 
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- існування загальносвітової системи правових норм, що організують і 

забезпечують глобальну міждержавну взаємодію в різних сферах життя 

сучасного суспільства (об’єктивно-телеологічний критерій); 

- процес взаємодії держав, за якого міжнародне право, національне право, а 

також право міжнародних господарських об’єднань виявляються в стані тісної 

взаємозалежності (колабораційний критерій);  

- процес, що викликає до життя правову інтеграцію й інтернаціоналізацію 

(функціонально-телеологічний і формально-телеологічний критерії);  

- правова інтеграція й інтернаціоналізація, в основі яких лежить дихотомія 

соціально-правового характеру: з одного боку, участь держав у справах 

світового співтовариства, а з іншого – сприйняття країнами  аспектів права 

інших держав (критерій взаємодії національних правових систем між собою та з 

міжнародним правом). 

Онтологічне ж тлумачення феномена правової глобалізації, на думку 

зазначеного вченого, дозволяє дійти висновку, що в її основі лежить 

глобалізація права, причому як у широкому його розумінні (як об’єктивний 

системний процес), так і у вузькому (як безпосередня розробка загальних 

нормативних підходів для вирішення найважливіших загальних питань 

виживання людства й збереження національної державності, проте вже в 

модифікованому вигляді, з урахуванням потреб формування глобального 

управління й наднаціонального, у тому числі й міжнародного права) [4, c. 211-

225]. 

Російський науковець В. Богатирьов, досліджуючи методологічні підходи 

до глобалізації права, зауважує, що саме право у своїй основі має всі 

передумови для глобалізації, оскільки воно менше за інші соціальні регулятори 

зав’язане на національних особливостях і більш оперативно змінюється. 

Водночас тривалий час у всіх країнах світу вчені, вивчаючи право, 

загострювали увагу переважно на національних особливостях правових систем, 
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що свідчить про націоналізм у правовій сфері. Проте сьогодні необхідно 

вивчати аспекти, що поєднують правові системи, які їх інтернаціоналізують [74, 

c. 3]. 

Науковий інтерес становить запропонований С. О. Щєтініним підхід, за 

якого правова глобалізація розглядається в двох основних аспектах: 

1) як процес, покликаний забезпечити юридичне оформлення та правову 

легітимність інститутам і елементам глобальної політичної влади, і 

транснаціональним економічним об’єднанням; 

2) як цілком самостійний, що має свою  історію та незалежний від 

політичної та економічної глобалізації процес, покликаний забезпечити 

міждержавну взаємодію у справі вирішення глобальних проблем сучасності 

[434, c. 8]. 

М. А. Абдалказим критикує зазначене, вказуючи на певну алогічність. На 

його думку, запропонований підхід є субординаційним у контексті виникнення 

глобального правового простору. Ось що він пише з цього приводу: «…автор 

пов’язує його лише з необхідністю нормативного супроводу й легітимації 

діяльності глобальних інституцій світового співтовариства та лише потім 

говорить про нормативне забезпечення й супровід співробітництва держав у 

глобальних питаннях. Уявляється, що навіть у хронологічному аспекті це не 

відповідає дійсності: спочатку відбувається становлення співробітництва, а 

потім виникають інституції його забезпечення і супроводу» [4, c. 211-225]. 

Проте, на нашу думку, вказана критика є необґрунтованою. Варто 

зауважити, що ні про хронологію, ні про черговість, ні про субординацію 

С. О. Щєтінін не говорить. Він лише виокремлює два, на його думку, 

найважливіші аспекти, прояви сутності правової глобалізації, що  як явище 

спроможне досягати різних цілей. Про жодну вертикаль у цьому поділі не 

йдеться. 
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Утім, з М. А. Абдалказим варто погодитись в тому, що запропоноване 

визначення феномена правової глобалізації не враховує трансформації сучасної 

державності, найяскравішим елементом якої в умовах глобалізації є феномен 

державного суверенітету. «В сучасному світі, – пише дослідник, – під впливом 

цілої низки глобальних викликів державний суверенітет зазнає значних 

трансформацій, що об’єктивує необхідність процесу постійного спостереження 

за феноменом державності та змушує серйозно замислитися про перспективи 

функціонування її демократичної та правової іпостасі в нових умовах. Якщо 

раніше феномен демократії виявлявся винятково на рівнях локальних форм 

самоорганізації людства (плем’я, поліс, регіон, держава) і вже потім викликав 

до життя об’єктивну необхідність її правового супроводу й забезпечення, то 

сьогодні питання практичної реалізації принципів демократичної правової 

державності, проте вже на рівні глобальних (наднаціональних, 

космополітичних) відносин, залишається відкритим і має потребу в постановці 

й комплексному дослідженні. 

Складається ситуація, коли радикально трансформується розуміння статусу 

національних держав і, отже, державного суверенітету. З одного боку, через 

активізацію національних рухів самих національних держав такий статус 

розширюється й зміцнюється, підсилюється також державний суверенітет, а з 

іншого – держави втрачають свою колись повну й абсолютну владу над 

економікою, політикою і культурою своїх народів, відповідно, право 

представляти їх на міжнародній арені – відбувається перерозподіл державних 

повноважень за допомогою їх делегування на міжнародний (наднаціональний) 

рівень та водночас – на регіональний (внутрішньонаціональний) рівень. Така 

дихотомія призводить до звуження сфери державного суверенітету, до 

«вимивання» з нього критеріальних складових, що стосується територіального 

верховенства. Як уявляється, тут йдеться про об’єктивні фактори, прямо 



 

 

 

55 

пов’язані з глобалізацією, виникнення й вирішення яких не пов’язане з волею 

конкретних держав, їх груп та асоціацій» [4, c. 211-225]. 

Повертаючись до запропонованого С. О. Щєтініним підходу щодо проявів 

правової глобалізації, слід звернути увагу на акцент, який зроблений ним на її 

незалежності від політичної та економічної глобалізації. На нашу думку, таке 

уявлення є помилковим.  

Глобалізація як феномен передбачає взаємопов’язану та взаємообумовлену 

сукупність процесів у різних сферах, що дозволяє досліджувати її з позиції 

системного підходу. Як приклад наведемо таке. Глобалізація у сфері економіки, 

яка є найбільш «чутливою» у цьому сенсі, прогнозовано призвела до зниження 

ролі національних держав у сфері правового регулювання господарської 

діяльності, що, у свою чергу, зумовлено потребою «однорідного» правового 

простору як необхідної умови існування міжнаціональних економічних 

організацій. Водночас утворення останніх пов’язане з дедалі тіснішою 

взаємодією між державами, що передбачає також політичну складову. Крім 

того, транснаціональні компанії та інші міждержавні економічні структури 

стають окремими «гравцями» на міжнародній арені, сповідуючи власну 

політику у забезпеченні свого економічного інтересу. Таким чином, глобальні 

економічні процеси вимагають не національного, а глобального правового 

регулювання сфери господарської діяльності, стимулюючи появу нових 

глобальних механізмів регулювання міждержавних відносин у сфері економіки 

та торгівлі. В цьому процесі проявляється і політичний аспект глобалізації – 

система підтримки економічних відносин виходить за межі однієї держави, 

потребуючи інтернаціоналізації політико-владних структур [40, c. 3-7]. 

Наведене дозволяє говорити про правову глобалізацію не як незалежний, 

але як відносно самостійний процес, що відбувається у загальному контексті 

розвитку суспільства, спрямований на забезпечення юридичного супроводу та 

легітимацію процесів, інститутів, елементів глобальної економіки та політичної 
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влади, а також на створення нормативної основи міждержавної взаємодії для 

вирішення глобальних проблем сучасності. 

Повторимося, що у сенсі зазначеного йдеться про формування глобального 

права (загальносвітової системи правових норм). Однак,на нашу думку, явище 

правової глобалізації за своїм форматом є значно різноманітнішим.  

Означене нами вище розуміння відображає його масштаб, або, умовно 

кажучи, «макрорівень». Водночас сутність «мікрорівня» правової глобалізації 

полягає у трансформації національної правової системи держави, що 

виражається не лише у модифікації права, а й охоплює набагато більше якісних 

і кількісних процесів в середині системи, що розвивається згідно з законами 

діалектики (кількісні зміни на певному етапі приводять до якісних, а нова якість 

породжує нові можливості та інтервали кількісних змін [176, c. 140-141]). Аби 

це продемонструвати, ми скористаємося результатами досліджень, в яких 

глобалізація виступає як критерій типології національних правових систем. 

Так, Л. Г. Удовика зміст критерію глобалізованості правової системи 

розкриває крізь призму сукупності складових, що виявляються на рівні її 

підсистем та елементів таким чином: в ідеологічній підсистемі – у поширенні 

глобальних правових ідей, теорій, ліберальної правової ідеології, світових та 

європейських правових стандартів, їх відображенні в правовій політиці, 

правовій акультурації, глобалізації правової свідомості; в нормативній 

підсистемі – у появі нових принципів і норм, які відображають і втілюють 

глобальні правові ідеї, правовій інтеграції, істотному посиленні впливу 

міжнародного права в національному праві й законодавстві, процесах адаптації, 

гармонізації, уніфікації національного права й законодавства; в інституційній 

підсистемі – у розширенні кола суб’єктів правової системи, трансформації їх 

правового статусу на основі врахування глобалізаційних трансформацій; у 

функціональній підсистемі – у реалізації світових та європейських стандартів 

правозастосування, насамперед у сфері захисту прав людини; в інтегративно-
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комунікативній підсистемі – у трансформації, переформатуванні зв’язків як між 

окремими підсистемами й елементами правової системи, так і з іншими 

системами суспільства, інтеграцією національної правової системи з іншими 

правовими системами (національними, міждержавними й міжнародною) [400, c. 

21-27]. 

Означений підхід досить лаконічно та водночас ємко характеризує 

комплексність проявів впливу глобалізації на трансформацію правової системи 

держави. Його цінність обумовлена тим, що більшість дослідників або лише в 

загальних рисах торкаються цього питання, або ж зосереджують свою увагу на 

певних складових правової системи. 

Наприклад, І. Ю. Настасяк наголошує, що глобалізація вагомо змінює 

внутрішній устрій національних правових систем, торкається по суті  всіх сфер 

суспільних відносин, безпосередньо відображається в політико-правових 

процесах на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. Глобалізація 

посилює прозорість меж між національними правовими системами. 

Відбувається безпосереднє запозичення нормативного матеріалу – рецепція 

ідей, понять, конструкцій, інститутів тощо. Важливим є взаємне сприйняття 

юридичної термінології, правил і прийомів законодавчої технології, тлумачення 

норм права [253, c. 35-37]. 

У зарубіжній науковій літературі з цього приводу зазначається, що під 

впливом глобалізації неминуче видозмінюватимуться усталені правові теорії та 

виникатимуть нові правові моделі, в основу яких закладатиметься нова правова 

культура, ідеологія, нова методологія пізнання правової дійсності [521, c. 53-

54]. 

Р. Ф. Степаненко акцентує увагу на тому, що глобалізація впливає на 

процеси правотворення, правозастосування та правоохорони. При цьому 

йдеться не тільки  і навіть не стільки про техніко-юридичну і «технологічну», 

скільки про інституціональну сторону питання, про більш широке залучення до 
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правотворчої, правозастосовної та правоохоронної діяльності міжнаціональних, 

наддержавних [379]. Фактично йдеться про появу нових суб’єктів у цих сферах. 

Яскравими прикладами є міжнародні суди – Європейський суд з прав людини та 

Гаазький трибунал, така правоохоронна інституція, як Інтерпол, міжнародні 

фонди на кшталт Міжнародного валютного фонду та інші. 

Інші зосереджують свою увагу на правосвідомості, на яку як на елемент 

правової системи, на їх думку, глобалізація справляє найбільший деформуючий 

вплив. Як відомо, пише Т. С. Глазатова, право є виразником певних ідей, 

певного соціального світогляду, і в цьому аспекті воно впливає як на суспільну 

свідомість загалом, так і на правосвідомість [119, c. 412-416]. Саме в правовому 

менталітеті суспільства укорінені глибокі вихідні культурні та етнічні основи 

права, загалом як і усієї правової системи держави. Право не може бути 

ефективним, якщо розглядати його лише як сукупність правових норм і уявляти 

як його вихідне начало винятково волю суб’єктів, які здійснюють державну 

владу. Важливо визнати, що в основі права лежать саме правоментальні 

установки [83, c. 6-8]. 

Таким чином, правова глобалізація постає як комплексне багаторівневе та 

багатоаспектне явище, що видозмінює національну правову систему, 

пристосовуючи її до сучасних вимог суспільного розвитку, та «вплітає» її в 

закономірний процес формування єдиного світового правового простору. 

Розмірковуючи про «мікрорівень» правової глобалізації, необхідно 

звернути увагу на існуючі кількісні показники (індекси), які опосередковано 

дозволяють оцінити певним чином стан національної правової системи. 

Опосередковано тому, що на відміну від економічної, соціальної та політичної 

сфер процес правової глобалізації стосовно конкретної держави не індексується. 

Проте, враховуючи, що правова система  як складова суспільства  тісно 

взаємопов’язана та відображає економічні, політичні, соціально-культурні та 
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інші аспекти розвитку суспільних відносин, доцільно використовувати дані, які 

свідчать про рівень глобалізації  держави у розрізі окремих її компонентів. 

Першочергово йдеться про індекс рівня глобалізації країн світу (KOF Index 

of Globalization), який щорічно складається Швейцарським економічним 

інститутом (KOF Swiss Economic Institute) за участю Федерального 

Швейцарського технологічного інституту (Swiss Federal Institute of Technology). 

Індекс позиціонується як комбінований показник, за допомогою якого можливо 

оцінити масштаб інтеграції певної країни у світовий простір і порівняти різні 

країни за його складовими. Індекс передбачає оцінку країн за 24 показниками, 

що об’єднані у три відповідні блоки, котрі відображають економічні, соціальні 

та політичні аспекти глобалізації. Так, економічна глобалізація враховує обсяг 

міжнародної торгівлі, рівень міжнародної ділової активності, торговельні 

потоки, міжнародні інвестиції, тарифну політику, обмеження й податки на 

міжнародну торгівлю тощо; соціальна глобалізація – рівень культурної 

інтеграції, відсоток іноземного населення, міжнародний туризм, міжнародні 

особисті контакти, обсяг телефонного трафіку, поштових відправлень, 

трансграничних грошових переказів, інформаційні потоки, розвиток 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури тощо; політична глобалізація – 

членство держав у міжнародних організаціях, участь у міжнародних місіях 

(включаючи місії ООН), ратифікацію міжнародних багатосторонніх договорів, 

кількість посольств та інших іноземних представництв у країні тощо. Індекс 

рівня глобалізації обчислюється як сума зазначених складових із ваговими 

коефіцієнтами 36%, 39% і 25% відповідно. За показниками 2017 р. Україна у 

рейтингу посіла 45 місце з індексом 70,24 [179].  

Оцінка глобалізованості правової системи держави може здійснюватися й 

більш предметно, зокрема, за показниками, які стосуються окремих правових 

явищ, інститутів, процедур. Так, регулярно (раз на кілька років) міжнародна 

недержавна організація The World Justice Project проводить глобальне 
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дослідження з відповідним рейтингом країн світу за показниками забезпечення 

ними правового середовища, яке базується на універсальних принципах 

верховенства права – індекс верховенства права (The Rule of Law Index).  

Індекс верховенства права є комбінованим показником, що розраховується 

на підставі даних, отриманих із експертних джерел і результатів опитування 

суспільної думки в країнах, щодо яких здійснюється аналіз. Індекс охоплює 47 

змінних, котрі детально характеризують рівень розвитку правового середовища 

та законодавчу практику в державах світу, та які об’єднані у вісім контрольних 

показників: 1) обмеження повноважень інститутів влади; 2) відсутність 

корупції; 3) порядок і безпека; 4) захист основних прав; 5) прозорість інститутів 

влади; 6) дотримання законів; 7) цивільне правосуддя; 8) кримінальне 

правосуддя. 

За останніми даними у рейтингу країн світу за індексом верховенства права 

Україна станом на 2017 р. посіла 77 місце серед 113 країн із показником 0,50 

[178]. 

При оцінці впливу глобалізаційних процесів на національну правову 

систему до уваги можуть братися показники й інших  досліджень. Наприклад, 

Л. Г. Удовика пропонує також ураховувати індекс глобальної 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) [180], індекс 

демократії країн світу (The Democracy Index) [338] та доповідь «Свобода у світі» 

(2018 р.) [462]. Ураховуючи їх як складові критерію глобалізації в контексті 

типологізації правових систем, вона пропонує такий їх поділ:  

1) глобалізовані – національні правові системи, які функціонують і 

розвиваються на основі істотного врахування в національному праві й 

законодавстві міжнародно-правових норм за активної взаємодії національної 

правової системи з міжнародними органами й організаціями, проводять 

політику правової інтеграції, інтернаціоналізації, адаптації, гармонізації, 

імплементації, уніфікації норм (наприклад, Швеція, Данія, Австрія та інші);  
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2) фрагментарно глобалізовані – національні правові системи, які 

функціонують й розвиваються, враховуючи окремі складові правової 

глобалізації, а низка їх елементів і підсистем залишаються в незмінному 

вигляді. Фрагментарно глобалізована правова система – це перехідний стан, 

оскільки, з одного боку, наявні значні показники (кількісні та якісні) процесу 

правової глобалізації, а з іншого – простежується невизначеність чи 

суперечливість подальшого розвитку, наслідком чого може стати перехід до 

іншої якості правової системи, як до глобалізованої, так і локалізованої 

(наприклад, правові системи Гонконгу, Сингапуру, Естонії, Латвії, Литви, а 

також України, Грузії);  

3) глокалізовані – національні правові системи, які функціонують й 

розвиваються на основі специфічного поєднання глобальних і локальних 

економічних, правових, політичних, культурних, моральних факторів, що 

знаходить своє відображення в усіх підсистемах та елементах правової системи, 

системі права й законодавства, правовій культурі, правовій політиці тощо 

(наприклад, правова система Китаю, Бразилії, Панами, Росії);  

4) локалізовані – національні правові системи, які функціонують і  

розвиваються у зворотному, протилежному глобалізації напрямі, зберігаючи 

традиційні елементи й зв’язки правової системи (наприклад, Нігерія, Алжир, 

Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан) [400, c. 21-27]. 

Як бачимо, правова система України на сучасному етапі історії 

характеризується як фрагментарно глобалізована, що зумовлено загалом 

перехідним (транзитним) станом, в якому перебувають суспільство та держава, 

котрі є визначальними суб’єктами у формуванні траєкторії її розвитку. І тут 

необхідно зауважити таке [60, 198-202]. 

Концепт транзиту у суспільних науках розглядається як процес 

трансформації посттоталітарних суспільств, який охоплює весь спектр 

суспільних відносин: політику, економіку, соціальну структуру, управління, 
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право, культуру та духовну сферу. Цей період називають періодом переходу 

одного типу суспільства в інший. Стан межовості має властивість в один і той 

же час набувати рис того стану, до якого процес переходить. Тобто, транзитне 

суспільство має змішану неоднорідну структуру. В результаті транзитивних 

процесів спостерігається реорганізація всієї суспільної системи, її якісна зміна, 

набування нею нових властивостей. Як слушно зазначає В. П. Драпогуз, такий 

процес може бути досить швидким, і нова суспільна система отримує значні 

переваги перед попередньою, проте трансформація може і затягнутися, а 

утворена система може виявитися менш ефективною, ніж  попередня. 

Прикладом, на його думку, може слугувати сучасна Україна. Однією з основних 

причин процесу переходу українського соціуму від моделі облаштування 

держави радянського зразка до якісно нового стану,  вказує науковець, є те, що 

у процесі трансформації системи політично активна частина населення 

орієнтувалася не на внутрішні суспільні потреби і багатовікові традиції, а 

цілком на європейські стандарти і моделі [150, c. 184-192]. 

Наведене дозволяє дійти висновку, що для України правова глобалізація є: 

1) складовою загального процесу суспільних перетворень, зумовлених 

чинниками історичного, політичного, економічного, соціокультурного 

характеру, сприяючи та супроводжуючи трансформацію суспільства, якісні 

зміни у ньому; 2) проявом неоднорідності та суперечливості динаміки 

соціальних процесів у середині держави та її політики у міжнародному 

просторі; 3) об’єктивним процесом, що виступає каталізатором для розвитку 

національної правової системи; 4) характеристикою взаємозв’язку та взаємодії 

національного й міжнародного права; 5) детермінантою формування якісного та 

збалансованого національного законодавства як необхідної умови суспільного 

розвитку. 

Дослідження проблеми трансформації національної правової системи в 

умовах глобалізації вимагає з’ясування питання щодо її шляхів (у літературі –
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способів, форм, тенденцій), яке у наукових джерелах висвітлюється 

неоднозначно. Наприклад, С. Щєтінін уважає, що основними способами 

правової глобалізації (у розумінні глобалізації права) є правова інтеграція, 

правова інтернаціоналізація та правова імплементація. Правова інтеграція та 

правова імплементація, на його думку, у більшу міру пов’язані з необхідністю 

спільними зусиллями на міждержавному рівні вирішувати різні загальносвітові 

глобальні проблеми сучасності. У свою чергу, правова інтернаціоналізація є 

наслідком загальних процесів глобалізації, які охоплюють основні сфери 

життєдіяльності сучасного суспільства, а її суть науковець вбачає в тому, що 

внутрішньодержавне право виявляється у тісному взаємозв’язку з іншими 

внутрішньонаціональними правовими системами. В її межах він виокремлює 

рецепцію, гармонізацію та уніфікацію [434, c. 7]. Проте,на нашу думку, автором 

допущена методологічна помилка, оскільки в основу розмежування способів 

правової глобалізації закладено філософію детермінізму «причина – наслідок»: 

правова інтеграція та правова імплементація виступають як функціональні 

ознаки глобалізації, а правовій інтернаціоналізації відводиться роль результату, 

наслідку глобалізації. 

На думку ж Н. М. Михайленко, трансформація національних правових 

систем відбувається внаслідок процесів, які в теорії права позначаються 

термінами «гармонізація», «апроксимація» та «конвергенція». Гармонізація 

права – це намір, мета об’єднати, узгодити, привести до загального розуміння 

нормативно-правові акті, правові інститути та практику правозастосування. 

Апроксимація права – це конкретний результат зближення правосвідомості, 

правотворчості та правозастосування відповідно до гармонізації як мети. 

Конвергенція права – це процес зближення, який протікає у певних формах, 

результатом якого є апроксимація права [244, c. 183-187]. У такому розумінні 

вони також виступають явищами різного порядку, уособлюючи в процесі 

трансформації правової системи логічний зв’язок «мета–процес–результат». 
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Б. В. Макогон вважає, що на національному рівні правова глобалізація 

виявляється в інтернаціоналізації права шляхом рецепції (пряме запозичення 

правових норм), гармонізації (зближення галузей права чи всієї правової 

системи з іншими правовими системами), уніфікації (запровадження нових, 

одноманітних норм і правових актів) і стандартизації (приведення норм 

національного права у відповідність до стандартів міжнародного права). Окрім 

інтернаціоналізації національного права як завершальної характеристики 

динамічного процесу правової глобалізації дослідник акцентує увагу на 

імплементації певних принципів і норм у законодавство суверенних держав, яка 

є засобом безпосереднього сприйняття зазначених інтеграційних 

(глобалізаційних) процесів на внутрішньодержавному рівні, запровадження 

уніфікованих або гармонізованих норм у національне право. Подібного роду 

процеси, на його думку, призводять у підсумку до трансформації права 

суверенних держав у напрямі їх зближення та взаємовпливу [225, c. 14-15]. 

Необхідно зауважити, що будь-які спроби диференціювати та 

систематизувати способи трансформації національної правової системи під 

впливом процесів глобалізації завжди відзначатимуться певною умовністю, 

суперечністю та дискусійністю, що зумовлено багатоманітністю її проявів у 

динаміці. Однак це створює можливості для ретельного дослідження різних 

аспектів такої трансформації, дозволяючи управляти нею на основі науково 

обґрунтованих позицій з урахуванням тенденцій, що превалюють у цій сфері. І в 

цьому контексті повинні констатувати, що в Україні тепер не йдеться про 

збалансовану множинність способів, форм інтернаціоналізації правової 

системи. Очевидним є пріоритет її «агресивних» проявів – уніфікації та 

стандартизації,  об’єктивною основою яких є природне прагнення людей до 

кращих умов і стандартів життя. Їх достатньою мірою конфліктогенний 

потенціал закладає високі ризики деструктивного вектору розвитку 

національної правової системи. Адже беззастережне запровадження 
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міжнародних стандартів не лише не завжди доцільно, але й не завжди можливо. 

Тому питання пошуку розумного балансу у взаємозв’язку «міжнародне – 

національне» залишається актуальним для забезпечення ефективності правової 

системи держави, вести мову про яку можливо буде лише в тому випадку, коли 

імплементація норм міжнародного права та міжнародних стандартів 

відбуватиметься з урахуванням правосвідомості, правової культури та традицій, 

правового менталітету нашого суспільства, історичних особливостей його 

розвитку, наявних економічних ресурсів і політичного потенціалу.  

У будь-якому разі, зважаючи на домінуючі позиції уніфікації та 

стандартизації в процесі трансформації національної правової системи під 

впливом глобалізації, існує потреба в науковому аналізі, дослідженні їх прояву 

в аспекті окремих правових інститутів, що за допомогою використання 

індуктивного методу дасть змогу не лише з’ясувати поточний стан, але й з 

великою часткою ймовірності спрогнозувати перспективу розвитку як окремих 

елементів, так і правової системи держави в цілому. «Сучасна правова теорія, як 

і право загалом, повинні дати відповіді на виклики правової глобалізації, 

адекватні масштабам проблеми, яка виникла» [111, c. 115-117]. І у цьому 

контексті особливої уваги вимагають правозахисні інститути, чільне місце серед 

яких у державі посідає передусім адвокатура. Аргументом цьому слугує 

висновок В. Л. Інозємцева, наведений нами наприкінці попереднього підрозділу 

цієї роботи, і окремі тези якого  нагадаємо: «Цінність і значення сучасних 

глобалізаційних процесів полягає першочергово в тому, що вони відкривають 

перед людьми нові рівні свободи у досягненні своїх цілей ... Критерієм 

ефективності влади стає захист власних громадян…» [181, c. 499-500]. 

Проте перш ніж перейти до безпосереднього предмету нашого дослідження 

для досягнення його цілей досить важливо звернути увагу на тенденції, що 

існують і яскраво характеризують сучасний етап розвитку правової системи 

нашої держави в умовах глобалізації. В наступних частинах  роботи вони 
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стануть поясненням багатьох особливостей організації та функціонування 

вітчизняного інституту адвокатури. 

У науковій літературі існують різні думки щодо виокремлення тенденцій 

розвитку національної правової системи, які безпосередньо пов’язують із 

процесом глобалізації. Здебільшого вони розглядаються лише в контексті права, 

хоча їх цілком можливо екстраполювати на правову систему загалом. 

Н. М. Марченко досить слушно зазначає, що при дослідженні тенденцій 

розвитку права в умовах глобалізації, зважаючи на їх численність і 

різнорідність, з метою їх адекватного пізнання методологічно важливо їх 

класифікувати на підставі різних критеріїв і аналізувати їх «не загалом» як такі, 

а диференційовано. Як критерії розмежування науковець пропонує розглядати, 

зокрема, форми і ступінь прояву  тенденцій (яскраво виражені тенденції, такі, 

що формуються, тощо), рівні їх прояву (глобальний, регіональний, локальний), 

сфери життя, галузі чи інститути права, в межах яких виникають і розвиваються 

певні тенденції [230, c. 278]. 

Утім, у межах дослідження, не маючи можливості та потреби деталізувати 

всі тенденції, які нині існують чи формуються у різних сегментах національної 

правової системи, акцентуємо увагу лише на тих, які, на нашу думку, частіше 

проявляються і найбільше впливають на парадигму розвитку національної 

моделі інституту адвокатури. Наведений нами в подальшому перелік 

ґрунтується на здобутках вітчизняної дослідниці М. Г. Хаустової, яка 

виокремила основні тенденції розвитку права в Україні в умовах глобалізації 

[416]. 

1. Серед пануючих тенденцій розвитку права першочергово науковцями 

виділяється тенденція універсалізації, під якою пропонують розуміти процес 

вираження в національному законодавстві загальновизнаних норм і принципів 

міжнародного права як  частини національної правової системи [119, c. 6]. 
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На думку М. Н. Марченко, незважаючи на те, що універсалізація, а з нею і 

уніфікація права простежуються практично на всіх історичних етапах 

еволюційного розвитку державно-правової матерії, в умовах глобалізації вони 

дістають найбільш яскравий прояв і мають швидше не еволюційний, а 

вибуховий, революційний характер [230, c. 280]. Аналізуючи це питання, В.С. 

Нерсесянц зауважив, що через усі особливості національних систем право, по 

суті, уособлює історію все більшої універсалізації та уніфікації, історію 

просування до все більш глобального права, і такі історичні прогресивні 

властивості та характеристики права, яке розвивається, знаходять своє 

вираження, закріплення і реалізацію як в окремих національно-державних 

системах права, так і в міжнародному праві [254, c. 36-53]. 

2. Розширення сфери правового регулювання зумовлене зростанням ролі 

права в удосконаленні управління соціальними процесами. Ця тенденція 

пов’язана з розповсюдженням права як регулятора на нові сфери соціального 

буття, а також на ті аспекти функціонування існуючих інститутів, які 

залишалися поза межами вітчизняного законодавства. 

Основу глобальної юридизації суспільних відносин становлять передусім 

процеси правової модернізації, які можуть виражатися в різних аспектах, – 

інституціональному, правотворчому (що полягають у зближенні правових 

систем сучасності), правореалізаційному (де особливий інтерес становить 

формування наднаціональних юрисдикційних органів), в аспекті утвердження 

нової правової ідеології, нового типу правосвідомості і правової культури (що 

виражається в уніфікації правових цінностей і зближенні фундаментальних 

характеристик національних правових культур) та інших [416]. 

3. Зростаюча політизація правових інститутів, зумовлена загалом 

політизацією суспільства внаслідок ускладнення всіх сторін соціального буття 

на початку ХХІ ст. Врегулювання за допомогою правових норм широкого 
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спектру політичних відносин в державі, конституціоналізація самих процесів 

юридизації соціальної дійсності є свідченням політизації права [53, c. 141-144]. 

4. Активне використання принципів права як регулятора суспільних 

відносин. Принципи права не лише створюють фундамент механізму правового 

регулювання на глобальному та локальному рівнях, але й суттєво впливають як 

на характер, так і на шляхи розвитку відповідної правової матерії. Яскравим 

прикладом, зокрема, є принцип верховенства права, зміст якого, виражений 

крізь призму тлумачення його складових, багато в чому визначає вектори 

розвитку більшості елементів правової системи України. 

5. Вплив судової практики на формування права, що в контексті нашого 

дослідження найбільш яскраво виражається в імперативному характері рішень 

Європейського суду з прав людини, які у багатьох випадках стосовно України 

містять вказівки не лише на прогалини чи колізії у правовому регулюванні 

суспільних відносин, а й на організаційні аспекти функціонування окремих 

інститутів вітчизняної правової системи. 

6. Гуманізація права (розширення юридичного сектору, що стосується прав 

людини). Як зазначає М. Г. Хаустова, світова тенденція гуманізації посилюється 

і в українському праві, і в українському законодавстві. Гуманізація вітчизняного 

права фактично почалася з антропологічного повороту, з прийняття нової 

Конституції. З урахуванням юридичних властивостей Основного Закону 

держави в правовій системі України розпочався процес гуманізації всіх її 

елементів [416]. Окремим аргументом на користь виокремлення цієї тенденції є 

численні міжнародні акти у сфері захисту прав людини, до яких приєдналася 

Україна (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, Конвенція про захист прав дитини тощо). 

7. Примат міжнародного права. Якщо раніше участь держав у формуванні 

міжнародного права була визначальною, то в епоху глобалізації державам все 
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частіше доводиться рахуватися з уже прийнятими нормами міжнародного 

права. На переконання окремих дослідників, визнання примату міжнародного 

права пов’язано з загальними проблемами, які постають перед людством, що 

вимагає мобілізації можливостей і зусиль усієї світової спільноти щодо їх 

вирішення [33, c. 107-108]. Крім того, динаміка зміни співвідношення 

міжнародного та національного права зумовлена активною участю держави у 

регіональних і міжнародних організаціях та структурах. 

8. Стирання меж між публічним і приватним. Науковці з цього приводу 

зазначають, що в умовах глобалізації все більш розширюється поєднання 

приватноправових і публічно-правових методів регулювання у різних галузях 

права. Цю тенденцію стосовно системи права характеризують як «стирання меж 

між приватним і публічним правом», а стосовно системи законодавства – як 

«нарощування комплексного нормативного регулювання суспільних відносин» 

[231, c. 6-13]. 

9. Детермінує трансформацію організаційного елемента інститутів правової 

системи розвиток концепту інформаційного суспільства, що тісно пов’язаний з 

процесом глобалізації. Циркуляція різноманітної інформації, технологічний і 

технічний прогрес обумовлюють сучасні можливості та потенціал у реалізації 

функцій і досягнення цілей інститутів правової системи. 

Наведені тенденції себе не вичерпують, однак у подальшому дадуть змогу 

зрозуміти сучасний стан та простежити особливості розвитку функціонуючої в 

Україні моделі адвокатури, а також окреслити перспективні напрями її розвитку 

у руслі загальносвітового тренду глобалізації. 

 

1.3. Вплив глобалізації на розвиток адвокатури України 

 

Адвокатура як інститут правової системи держави змінюється та 

розвивається у загальному руслі пануючих у суспільстві тенденцій, «вбираючи» 
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в себе та водночас відображаючи економічні, політичні, соціокультурні 

особливості соціуму на певному етапі його еволюції. І глобалізація як 

об’єктивний процес справляє на неї визначальний влив, окреслюючи нові 

завдання та закладаючи нову ідеологію. Це зумовлено перш за все особливою 

чутливістю до глобалізаційних змін інструментів, що встановлюють механізми 

захисту суб’єктивних прав, передусім прав людини , репрезентантом яких серед 

іншого й є адвокатура. 

Як слушно зазначає С. В. Гончаренко, повага до прав людини – це 

об’єктивна цінність, це культурний символ і політичний постулат. Завдяки 

різним чинникам ці компоненти інтеріоризуються масовою та індивідуальною 

свідомістю, формуючи спільний, більш менш гомогенний спосіб сприйняття 

реальності, своєрідну «когнітивну» парадигму і відповідну поведінкову модель, 

яка принципово не може бути вичерпно зафіксована в законодавстві. Тому не 

видається можливим забезпечити ефективний захист прав людини лише 

шляхом формального слідування законодавчим приписам. Межа між 

національним та інтернаціональним існує тут лише умовно, і саме визнані 

міжнародні стандарти набувають провідного значення. «Стандарт (в цьому 

контексті) має юридичну природу, але, разом з тим, іноді в явній, а частіше в 

імпліцитній формі в ньому присутні неправові – етичні, соціокультурні – 

компоненти: концепти справедливості, визнання, необхідності у 

демократичному суспільстві. …видається очевидним, що держава (як і 

суспільство), яка не хоче опинитись на узбіччі магістрального шляху розвитку 

глобальної цивілізації, буде змушена – поступово, дуже обережно, але 

наполегливо – рухатись в напрямку сприйняття, розуміння, визнання і, 

зрештою, застосування у повсякденній практичній діяльності нової парадигми, 

заснованої не на окремих нормативних шаблонах, а на універсальних правових 

стандартах, наповнюючи абстрактне «верховенство права» реальним змістом» 

[133, c. 168-173]. 
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Таким чином, безумовно поділяючи наведену думку, в контексті нашого 

дослідження особливої уваги вимагають міжнародні стандарти у сфері 

організації адвокатури. Такий акцент також обумовлено й тим, що попри 

різноманітність форматів і методів, за допомогою яких відбувається вплив 

глобалізації на соціальну, правову, економічну, політичну життєдіяльність 

нашої держави, стандартизація  займає домінуючі позиції в процесі 

інтернаціоналізації. Саме прагнення відповідати міжнародним стандартам 

слугує мотивацією та метою багатьох реформ, що реалізуються в Україні, 

зокрема й у сфері організації адвокатської діяльності. Інакше кажучи, 

стандартизація є найбільш властивим для України способом трансформації 

вітчизняних інститутів правової системи, що також забезпечує конвергенцію 

правових систем різних держав в умовах глобалізації. 

Крім того, особлива увага до міжнародних стандартів організації 

адвокатури також пояснюється тим, що вони є своєрідним «концентратом» 

вираженого впливу глобалізації на розвиток національної адвокатури. 

Зрозуміло, зазначає А.В. Рагулін, кожна країна має свої традиції та специфіку у 

сфері адвокатської діяльності, зумовлені національним судоустроєм і 

судочинством, структурою органів державної влади та системою законодавства. 

Проте є загальні вихідні положення, які мають або повинні мати однакову силу 

у правових державах [334, c. 61-69]. Саме ці вихідні положення, ставши 

загальними правилами міжнаціональної діяльності (а не лише національними 

правилами), і є міжнародними стандартами. 

Необхідно зауважити, що міжнародні стандарти в сфері організації 

адвокатури, віддзеркалюючи її розвиток в умовах глобалізації, відзначаються 

специфічною правовою природою, зумовленою необхідністю системного 

врахування: 

1) змістовного навантаження поняття «міжнародні стандарти права»; 

2) правової природи адвокатури як інституту. 
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Так, під міжнародними стандартами загалом національна юридична 

енциклопедія пропонує розуміти міжнародно-правові норми і принципи, що 

закріплюють стандартизовані правила поведінки суб’єктів міжнародного права 

у відповідних сферах міжнародного співробітництва [435, c. 615]. Стосовно 

права міжнародні стандарти постають як категорія, що характеризуються 

низкою ознак. 

По-перше, міжнародний стандарт права становить собою основоположне 

правило поведінки. Тобто, на нашу думку, стандарт є свого роду приписом 

(обмеженням), але не ситуативним, разовим, а таким, що має універсальний, 

багаторазовий, тривалий характер. 

По-друге, міжнародні стандарти права - не просто правила поведінки, але 

правила поведінки суб’єктів міжнародного права у відповідній сфері, які є 

стандартизованими, тобто придатними для загального та багаторазового 

застосування. 

По-третє, будь-який стандарт у сфері права за своєю природою якщо не 

ідентичний, то максимально близький до категорії «принцип права», а отже 

завжди потребує нормативного закріплення. Міжнародного стандарту права за 

межами нормативно-правового акту не існує. Це обов’язкова і єдина можлива 

форма його (такого стандарту) існування. 

По-четверте, міжнародні стандарти права мають загальний (не 

деталізований) характер. Тобто це правила поведінки, які визначають приблизні 

орієнтири, котрі за своєю природою дають змогу на національному рівні з 

урахуванням менталітету населення, культурних, релігійних та інших традицій 

творчо реалізувати їх, не виходячи за межі такого роду приписів. 

По-п’яте, міжнародні стандарти права за сферою своєї дії і спрямованості 

завжди мають міждержавний, не локальний характер. Неможливо уявити собі 

таке правило поведінки, яке встановлюється для конкретної території. 
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По-шосте, за своєю сутністю міжнародний стандарт права завжди має 

імперативний, обов’язковий характер. У стандарті як у рекомендації немає 

сенсу, адже його запровадження спрямоване на досягнення такого роду 

ефективності, яка неможлива без примусу. 

По-сьоме, міжнародні стандарти  як  адресат мають не приватних 

(фізичних чи юридичних) осіб, але суб’єктів міжнародного публічного права, 

адже у першу чергу призначені змінювати вектор діяльності представників 

законодавчої гілки влади  держави [50, c. 89-97]. 

Щодо особливостей міжнародних стандартів, обумовлених необхідністю 

врахування правової природи адвокатури як інституту, слід звернути увагу на 

таке. 

Перш за все дослідження специфіки адвокатури вимагає аналізу її 

характеристик, які закріплені нормативно, що свідчить про їх визнання 

державою. Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» адвокатура України – це недержавний самоврядний 

інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших 

видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує 

питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим 

Законом. Крім того зазначається, що адвокатуру України складають всі 

адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. 

Як бачимо, адвокатура визначається через використання терміну 

«інститут». Тобто адвокатура не є органом влади, організацією чи громадським 

об’єднанням. Аналіз цієї ознаки закономірно і логічно обумовлює необхідність 

пошуку відповіді на запитання про те, що собою становить  інститут як форма 

існування адвокатури в Україні? 

Традиційно під інститутом (від лат. Institutum – устрій, організація, 

установлення, установа) розуміється форма організації та регулювання 

суспільних відносин і діяльності людини з властивою цій формі метою, 
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функціями та засобами впливу на життя суспільства або окремих його частин. 

Тобто це спосіб організації політичної, економічної, соціальної, правової та 

іншої діяльності людей через чіткий поділ функцій [436, c. 696]. 

Таким чином, у контексті нашого дослідження під інститутом слід 

розуміти такий спосіб організації діяльності людей, який, на думку 

законодавця
1
, найбільш ефективно забезпечує виконання покладених на 

суб’єкта соціальних функцій. У зв’язку з цим у сучасній доктрині з’явилася та 

розвивається ідея про існування такої науки, як адвокатологія, прихильники 

котрої вважають, що вона «виконує як теоретичну, пізнавально-евристичну 

функцію, так і прикладну, спрямовану на сприяння удосконаленню діяльності 

органів адвокатського самоврядування, підвищення професійного рівня 

адвокатів тощо» [18, c. 70]. 

Системний аналіз положень чинного законодавства та практичних аспектів 

організації адвокатури і здійснення адвокатської діяльності дозволяє виділити 

наступні ознаки інституту як форми організації діяльності адвокатів. 

По-перше, адвокатура, на нашу думку, є квазіполітичним інститутом. Таке 

твердження базується на припущенні щодо того, що політичні інститути 

пов’язуються з встановленням, підтриманням і виконанням влади. Проте сама 

історія і природа адвокатури максимально відштовхує її від держави як владної 

організації. Найбільш поширеною позицією, яка домінує у цьому питанні, є та, 

відповідно до якої чим далі «розведені» адвокатура і влада – тим краще 

суспільству та його суб’єктам, оскільки тоді адвокатура не прив’язана до влади. 

Основним мірилом її честі є незалежність. Тільки незалежна адвокатура і 

непідневільний адвокат можуть дійсно забезпечити реальний правовий захист 

особи [1]. 

Безумовно адвокатура завдячує своєму існуванню державі як політичній 

організації, проте сама не є її частиною, адже у першу чергу спрямовує свою 

                                                           
1
 Адже саме законодавець визначив для адвокатури таку організаційно-правову форму. 
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діяльність на захист прав та інтересів членів суспільства від неправомірних дій 

органів та посадових осіб такого роду об’єднання. Проте назвати її (адвокатуру) 

антиполітичним інститутом також не можна, тому що вона не протидіє державі, 

але сприяє спрямуванню діяльності останньої у русло дотримання основних 

прав та свобод людини та громадянина, будучи наділеною державою для цього 

необхідним знаряддям. 

Віднесення адвокатури до квазіполітичних інститутів є проявом такої 

тенденції глобалізації у правовій системі, як політизація правових інститутів. 

По-друге, необхідно відзначити, що адвокатура є інститутом з надзвичайно 

слабо вираженими ієрархічними ознаками. Зрозуміло, що діяльність настільки 

великої кількості людей (за різними даними від 12429 до 40000 тисяч [131]) не 

може бути неорганізованою, проте у спілкуванні між собою адвокати є 

абсолютно у професійному плані незалежними і не підпорядкованими один 

одному, адже Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не 

визначає жодної їх градації  залежно від посад, звань, чинів, вислуги років або 

інших факторів. Зрозуміло, що члени адвокатських об’єднань (колегій, фірм, 

компаній) можуть залежати один від одного, але така нерівність має іншу 

правову природу. 

Додатковим аргументом на користь наведеного є те, що ради адвокатів 

будь-яких рівнів, ВКДКА і навіть НААУ не можуть у професійному плані 

впливати на діяльність адвокатів ієрархічно, про що свідчить положення ч. 1 

ст. 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка 

передбачає заборону втручання органів адвокатського самоврядування у 

професійну діяльність адвоката. І хоча рішення органів адвокатського 

самоврядування є обов’язковим до виконання всіма адвокатами (ст. 57 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») вони здійснюють швидше 

дисциплінарні та координаційні функції. 
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По-третє, адвокатура в Україні є формальним інститутом, який на відміну 

від неформальних, що будуються на міжособистісних, моральних, традиційних 

або звичаєвих факторах, передбачає організацію діяльності адвокатів на засадах 

її нормативного регулювання. 

Отже, адвокатура становить собою таку форму організації діяльності 

адвокатів в Україні (інститут), яка характеризується квазіполітичним, 

формальним і слабоієрархічним характером. 

Наступною ознакою адвокатури, яка тісно пов’язана з дослідженою вище, є 

її недержавний характер, що, однак, не заперечує можливість і наявність 

окремих механізмів контролю за її діяльністю, що буде нами проаналізовано в 

подальшому. 

Недержавність адвокатури проявляється у тому, що вона не відноситься до 

будь-якої гілки влади і діяльність жодного з членів цього інституту не 

фінансується за рахунок державного бюджету України. Крім того, у ст. 5 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначається, що 

адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні 

умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій 

адвокатської діяльності. У цьому сенсі необхідно відзначити, що з попередньо 

визначеного правила існує й виняток. Наприклад, діяльність окремої групи 

адвокатів, які надають безоплатну правничу допомогу, оплачується за рахунок 

державних коштів. Такий стан речей дещо дестабілізує стійкість визначених 

вище міркувань, адже надає державі важелі  впливу на залежних від неї 

адвокатів. Такими важелями є не тільки оплата, але також і діяльність комісій з 

оцінювання якості наданих адвокатами послуг, адже держава як замовник має 

право перевіряти за що вона платить кошти. 

На нашу думку, ситуація, що склалася у сфері державного фінансування 

діяльності адвокатів, що надають безоплатну правничу допомогу, обумовлена 
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об’єктивно. Інших джерел фінансування для такого роду праці знайти дуже 

важко, а як показала практика, попередня форма надання таких послуг, коли 

вони надавалися безкоштовно як для клієнта, так і для адвоката, довела свою 

абсолютну неефективність [427]. 

Крім того, на користь чинного стану речей у цій сфері вказує те, що 

держава в особі центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги і 

такі адвокати, як правило, пов’язуються не постійним трудовим договором 

(адже, як свідчить практика, це є вкрай невигідним для захисника), а договором 

про надання послуг на користь третьої особи, що має цивільно-правовий 

характер. Це зменшує рівень залежності адвоката від держави і сприяє 

виконанню ним своїх обов’язків більш якісно і незалежно. 

Наступною ознакою адвокатури є її самоврядний характер. Причин 

характеризувати її таким чином існує кілька. Так, відповідно до  ст. 43 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське 

самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості 

для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, 

підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у 

професійну діяльність адвоката. 

Суть цієї ознаки слід визначити на рівні твердження, відповідно до якого 

діяльність цього інституту здійснюється колективно адвокатами, які мають 

право займатися адвокатською діяльністю, без можливості втручання у цей 

процес як держави, так і інших суб’єктів публічного або приватного права 

(органів місцевого самоврядування, окремих фізичних або юридичних осіб 

тощо). Крім того, частиною ознаки самоврядності необхідно визначити також 

можливість адвокатури самостійно вирішувати питання її організації і 

діяльності у порядку, встановленому законом [69]. 

Наступною ознакою адвокатури є нормативне визначення, як основного її 

завдання, забезпечення здійснення діяльності особливого роду – адвокатської 
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діяльності. Під останньою розуміється незалежна професійна діяльність 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правничої допомоги клієнту (п. 2 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»). Перелік видів адвокатської діяльності міститься у 

ст. 19 вказаного Закону і не має вичерпного характеру. Головною ознакою, яка 

об’єднує усі перелічені різновиди діяльності, є її яскраво виражений 

правозахисний характер, на що неодноразово зверталася увага у науковому 

середовищі [354, c. 13]. 

Наступною нормативною ознакою адвокатури є положення про те, що 

завданням її існування є не стільки забезпечення нею здійснення адвокатської 

діяльності, скільки забезпечення її на професійній основі. Що розуміється під 

термінами «професіонал», «професійність»? 

Уважається, що професіонал – це той, хто зробив якесь заняття предметом 

своєї постійної діяльності, своєю професією. Добрий фахівець, знавець своєї 

справи; спеціаліст, професіонал. Своєрідним антонімом, протилежністю 

професіонала виступає аматор, профан. Відповідно можна дійти висновку, що 

професійність становить собою таку якість виконання особою своїх обов’язків, 

яка, зважаючи на виняткову обізнаність такої особи у певних сферах, що 

викликано постійністю зайняття подібними справами, забезпечує максимальну 

ефективність наслідків такої діяльності у порівнянні з результатами праці 

початківців, аматорів, профанів. 

Проте Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

позиціонує професійність не стільки в аспекті якісного сприйняття діяльності 

адвоката, скільки з погляду професії особливого роду. Тобто цей нормативний 

акт під професійною діяльністю адвоката, у тому числі, розуміє працю адвоката, 

пов’язану з реалізацією тільки тих видів діяльності, які передбачені ст. 19 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
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Здійснення адвокатом інших видів роботи (наукової, викладацької, творчої, 

побутової, релігійної тощо), по-перше, не є професійною діяльністю і, по-друге, 

відповідно, не регламентується вказаним Законом і не може забезпечуватися 

адвокатурою. 

І останньою нормативною ознакою адвокатури виступає її суб’єктний 

склад. Вказане утворення фактично є великим колективом осіб, які мають 

статус адвоката і можуть здійснювати адвокатську діяльність. Статус адвоката 

підтверджує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Досліджуючи характеристики адвокатури, слід також звернутися до 

доктринальних поглядів на її сутність, які передбачають ще кілька специфічних 

ознак цього явища,  котрі залишилися поза межами викладених нами вище 

міркувань. 

Так, О. Д. Святоцький вважає, що адвокатура – важливий інструмент 

дійсної демократії, адже за своєю природою вона є громадського, самостійного 

виду організацією професійних юристів, яка виконує важливу суспільну 

функцію – захист прав і законних інтересів громадян та організацій [351, c. 447]. 

Дореволюційні видатні вчені – апологети концепції судового права - 

вказували, що за своєю юридичною природою адвокатура є судовим, 

процесуальним інститутом, що і є її визначальною ознакою [95, c. 23; 412, с. 13]. 

Утім справедливо буде зауважити, що сучасний етап розвитку українського 

суспільства вимагає значно ширшого підходу до дослідження адвокатури, адже 

сьогодні адвокати сприяють реалізації своїх прав фізичними та юридичними 

особами і поза межами суду (одержання патенту на винахід, складення 

юридичних документів, юридичні консультації тощо). 

Заслуговує також на увагу підхід, відповідно до якого сутнісною, основною 

ознакою адвокатури є її дуалізм, згідно з яким адвокатура існує на двох рівнях 

буття, що обумовлює її одночасну належність як до сфери приватних інтересів, 

так і до сфери публічних [359, c. 15]. 
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На думку окремих науковців, адвокатура становить собою самоврядний 

інститут правової системи, що об’єднує адвокатів у межах організаційних форм 

адвокатської діяльності й самоврядування з метою забезпечення високих 

стандартів надання професійної правничої допомоги [184, c. 214]. 

Підсумовуючи наведене, а також поєднуючи усі, на нашу думку, 

найважливіші ознаки адвокатури, вважаємо за доцільне визначити її сутність 

таким чином – це недержавний, самостійний, самоврядний інститут правової 

системи, що реалізує правозахисну функцію крізь призму забезпечення 

адвокатської діяльності на професійній основі, та який, зважаючи на свою 

дуалістичну соціально-правову природу, виступає важливим інструментом 

дійсної демократії та формування громадянського суспільства в державі. 

Поєднання усіх наведених вище ознак дозволяє нам сформулювати 

сутність міжнародного стандарту організації адвокатури як нормативно 

закріпленого, обов’язкового правила поведінки суб’єкта міжнародного 

публічного права, яке визначає загальні (недеталізовані) напрями 

інтернаціональної стандартизації у сфері організації адвокатури як 

недержавного, самостійного, самоврядного інституту правової системи 

держави, що реалізує правозахисну функцію крізь призму забезпечення 

адвокатської діяльності на професійній основі, з метою утвердження та 

розвитку механізмів дієвого захисту прав людини на національному та 

глобальному рівні. 

Слід зазначити, що міжнародні стандарти організації адвокатури як один із 

аспектів прояву впливу глобалізації у досліджуваній нами сфері виконують 

досить важливі функції, зміст яких дозволяє усвідомити їх значущість. Такими, 

зокрема, але не винятково, є: 

а) сигнальна – вироблення нового міжнародного стандарту є своєрідним 

сигналом для будь-якої держави з приводу того, що її правова система можливо 
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функціонує недостатньо ефективно або не враховує важливих реалій 

міжнародного характеру; 

б) ціннісна – міжнародні стандарти організації адвокатури відображають 

якісний стан адвокатури як певної системи цінностей, що превалюють у 

суспільстві, відображуючи його запит на певному етапі розвитку; 

в)стримувальна – суть якої можна визначити як своєрідне обмеження, що 

стоїть на заваді запровадження таких правових норм, які суперечили б або 

порушували права людини у певній країні; 

г) допоміжна – наявність розроблених міжнародних стандартів у сфері 

організації адвокатури значно спрощує процес національного нормотворення, 

особливо у країнах, які до цього не мали досвіду правового регулювання 

суспільних відносин з ринковою економікою, і у яких адвокатура відносно 

донедавна була державним інститутом (зокрема Україна – за часів існування 

СРСР); 

д) інтегруюча – міжнародні стандарти організації адвокатури є не стільки 

вказівками більш розвинених держав менш розвиненим, скільки 

інструментарієм, спроможним забезпечити рівноцінну співпрацю, в основі якої 

об’єднання зусиль, знань, досвіду, наукового надбання, спрямовану на 

вирішення спільних проблем у сфері захисту прав людини; 

е) стимулювальна – міжнародні стандарти спонукають держави до 

організації національних адвокатур таким чином, аби вони максимально 

ефективно могли виконувати покладені на них завдання відповідно до 

суспільних вимог, що у глобалізаційному просторі стають дедалі 

одноріднішими; 

є) комунікативна – міжнародні стандарти організації адвокатури 

забезпечують взаємозв’язок і взаємодію держав у сфері як нормотворення, так і 

загалом захисту прав людини, створюючи передумови для єдиного 

комунікативного міждержавного простору. 
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Дослідження впливу глобалізації на розвиток національної моделі 

адвокатури, зокрема в контексті імплементації (процесу, який змістовно 

охоплює різні форми діяльності, а саме: дотримання, виконання, використання 

або застосування) міжнародних стандартів, закономірно породжує питання 

щодо напрямів такого впливу, які, у свою чергу, детермінують вектори її 

розвитку, адже цілком очевидно, що проблема глобалізації правової сфери 

національних держав є багатовимірною і так чи інакше повинна відображатися 

у правовій політиці держави, спрямованій на модернізацію системи права, 

законодавства, правозастосування, тощо [35, c. 24-26]. 

Варто зазначити, що за найбільш поширеного підходу виокремлення 

напрямів запровадження міжнародних стандартів у сфері організації адвокатури 

здійснюється з позиції євроінтеграції, що цілком логічно, зважаючи на обраний 

і формально закріплений курс державної політики [399; 321]. Наприклад, у 

контексті євроінтеграційних процесів, з урахуванням динамічної практики 

ЄСПЛ, беручи за основу окремі аспекти та складові правового статусу 

адвокатури і адвоката, науковці пропонують розглядати як вектори розвитку 

такі елементи: 

а) право на доступ до правничої допомоги і право на захист як позитивні 

права у тому їх розумінні, що держава не може нести відповідальність за будь-

які недоліки у роботі призначеного захисника, однак за певних умов держава 

зобов’язана вжити заходів, аби особа могла ефективно скористатися правом, яке 

їй належить,на захист; 

б) адвокатська таємниця; допит адвоката як свідка. Вказаний напрям 

передбачає загалом правило, відповідно до якого обсяг інформації, яка не 

підлягає розголошенню – це вся інформація, отримана від клієнта і про клієнта, 

а також  яка стала відомою адвокатові у зв’язку з наданням правничої допомоги, 

здійсненням захисту і представництва, щодо якої відсутня згода клієнта на її 

розголошення [94, c. 76]. Правила адвокатської етики зобов’язують зберігати 
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конфіденційність будь-якої інформації, зокрема інформації про клієнта, у тому 

числі щодо його особи або інших осіб, включаючи навіть сам факт звернення до 

адвоката [302]; 

в) конфіденційні побачення з підозрюваним/обвинуваченим без обмеження 

їх кількості та тривалості (загалом це правило проявляється у тому, що 

ув’язнена особа повинна мати змогу вільно і без обмежень кількості та 

тривалості побачень зустрічатися з захисником стільки скільки це необхідно для 

належної підготовки до захисту); 

г) обшук офісу адвоката, огляд, розголошення чи вилучення документів, 

пов’язаних з виконанням доручення (згідно з практикою Європейського суду з 

прав людини проведення обшуку в помешканні адвоката (офісі, квартирі) 

визнається порушенням професійних прав адвоката); 

д) перегляд кореспонденції між адвокатом та підзахисним (Європейський 

суд з прав людини поширив свою позицію про неухильне забезпечення 

конфіденційності спілкування адвоката зі своїм клієнтом на будь-які способи 

такого спілкування: листування, телефонні розмови тощо); 

е) правова позиція адвоката у справі у контексті свободи вираження 

поглядів. Особливості відносин адвоката з клієнтом обумовлюють заборону 

втручання в адвокатську діяльність, зокрема стосовно правової позиції 

адвоката. Забороні впливу з боку третіх осіб на формування правової позиції 

відповідає обов’язок адвоката не керуватися вказівками інших осіб стосовно 

змісту, форм, методів, послідовності і часу здійснення його професійних прав та 

обов’язків, якщо такі вказівки суперечать його власній уяві про оптимальний 

варіант виконання доручення (ст. 6 Правил адвокатської етики); 

ж) усунення та відмова захисника від участі у справі. З урахуванням того, 

що чинне законодавство передбачає низку суперечливих підстав для 

застосування вказаної вище процедури, а також того, що ЄСПЛ поки що не 

вирішував такого роду питань, суддям необхідно бути більш виваженими і 
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обережними щодо права захисника здійснювати свої професійні обов’язки у 

кримінальному процесі. Крім того, необхідно пам’ятати, що хоча відправлення 

правосуддя є винятковою прерогативою суду, але адвокатура як інститут 

правової системи має певні зобов’язання щодо забезпечення та ефективної 

реалізації невід’ємних елементів права на справедливий судовий розгляд – 

доступу до суду, рівності сторін, змагальності процесу; 

з) рекламування адвокатом своєї професійної діяльності. ЄСПЛ, 

вирішуючи питання про баланс між комерціалізацією адвокатури та повагою до 

професії, визначив таку позицію: «Завдяки прямим безпосереднім контактам зі 

своїми членами керівництво колегії адвокатів та суди країни знаходяться у 

кращому становищі, ніж міжнародний суд, аби визначити, як у даний період 

часу знайти рівновагу між різними інтересами, а саме вимогами належного 

відправлення правосуддя, достоїнством професії, правом кожного отримувати 

інформацію щодо пропонованої правничої допомоги та наданням членам колегії 

адвокатів можливості рекламувати свою адвокатську практику» [294]. 

Зважаючи на мету нашого дослідження, окреслений підхід відзначається 

певною неповнотою, оскільки стосується лише прав адвоката та гарантій їх 

реалізації, оминаючи питання таких обов’язкових елементів правового статусу 

адвокатури та адвоката, як обов’язки адвоката, організація адвокатського 

самоврядування та інше. 

Оригінальну позицію щодо визначення основних напрямів імплементації 

міжнародних норм права загалом висловила О. А. Пугіна. Зокрема, вона 

запропонувала сприймати вказані вище вектори адаптації національного 

законодавства до міжнародних реалій через призму засобів юридичної техніки, 

під якою розуміється широка багатоаспектна категорія для вираження: 

а) прикладних аспектів професійної юридичної діяльності; 

б) формально-структурних аспектів теорії права, а також чинного права; 

в) ступеня досконалості форми, структури, мови права [330, c. 110]. 



 

 

 

85 

Характеризуючи цей підхід, необхідно відзначити, що під основними 

юридичними засобами (які ототожнюються з напрямами, векторами) 

імплементації дослідниця розуміє дії, спрямовані на поєднання ідеального (цілі) 

і реального (результату), внаслідок чого вони неминуче включають у себе як 

фрагменти ідеального (засоби-інструменти: права, обов’язки, заборони, дозволи 

тощо), так і фрагменти реального (засоби-вчинки: різноманітні дії і операції, у 

ході яких використовується правовий інструментарій, перш за все акти 

реалізації прав і обов’язків) [330, c. 130]. 

Вказана позиція, незважаючи на її яскраво виражений теоретичний 

характер, має практичне застосування та, зокрема, кореспондує напрямам 

імплементації міжнародних норм, визначеним у розпорядженні Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [317]. Зокрема, пунктом 486 цього нормативного акту 

передбачається забезпечення централізованого здійснення в установленому 

порядку перекладів актів законодавства ЄС українською мовою відповідно до 

визначених пріоритетів та потреб зацікавлених  центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, інших державних органів та забезпечення вільного 

доступу до цих перекладів. 

Акцент на цьому перспективному напрямі імплементації міжнародних 

стандартів, у тому числі в сфері функціонування адвокатури і адвокатської 

діяльності, є не випадковим, адже на практичному рівні реалізація зазначеної 

вище сукупності дій є досить складним завданням. Так П. А. Лаптєв, вирішуючи 

проблеми перекладу міжнародно-правових актів і техніко-юридичних процедур, 

їх реалізації у російське законодавство, відмітив, що співвідношення текстів 

міжнародно-правових актів на різних мовах має як практичне, так і теоретичне 
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значення. Це особливо стосується міжнародних договорів, які не мають 

російського (українського) автентичного тексту [250, c. 90]. 

Крім того, необхідно відзначити, що для прийняття рішення про 

ратифікацію міжнародного договору з наступним його застосуванням 

необхідно, щоб, по-перше: текст договору був доступний не тільки фізично, але 

також лінгвістично особам уповноваженим приймати рішення про ратифікацію, 

а згодом, після набрання договором чинності, усім державним органам, 

посадовим особам, фізичним і юридичним особам; по-друге, текст договору 

повинен бути настільки офіційним, як і текст закону України. Це потребує 

внесення на ратифікацію договору українською мовою, яка є державною. 

Як відомо, нормативні акти ЄС не мають українського автентичного тексту  

і на ратифікацію вноситься завірена копія не офіційного перекладу, а 

офіційного тексту, між якими, як відомо, є суттєва відмінність. Саме тому 

засоби юридичної техніки у сфері імплементації міжнародних стандартів 

організації адвокатури й адвокатської діяльності у правову систему України, на 

нашу думку, мають стати одним із найбільш перспективних напрямів адаптації 

національного законодавства до європейських реалій [51]. 

У середовищі практикуючих адвокатів також поширеною є позиція, 

відповідно до якої основними напрямами розвитку інституту української 

адвокатури слід визнати: 

- імплементацію міжнародних правових стандартів, що стосуються надання 

правничої допомоги та діяльності інституту адвокатури, в українську 

законодавчу модель; 

- реформу процесуального законодавства, спрямовану на вдосконалення 

незалежності адвокатів, підвищення гарантій їх захищеності, забезпечення 

рівноправності сторін у судовому процесі та на стадії досудового слідства; 

- подальше реформування українського законодавства з метою формування 

самостійної, незалежної і єдиної системи адвокатських об’єднань України, 
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діяльність якої регулюється здебільшого внутрішніми корпоративними 

нормами; 

- подальше реформування українського законодавства з метою 

забезпечення діяльності українських адвокатів за кордоном та іноземних 

адвокатів на території України; 

- створення нормативної бази, а також організаційного та матеріально-

фінансового забезпечення обов’язкової професійної підготовки та 

перепідготовки українських адвокатів [191]. 

Як бачимо, імплементації приділяється лише одне питання, яке, втім, за 

винятком можливо останнього напряму, має безпосереднє відношення до усіх 

інших і може бути визначеним як загальне та стратегічне щодо них. 

На нашу думку, до основних напрямів імплементації міжнародних 

стандартів у досліджуваній  сфері слід віднести наступні: 1) організаційний; 

2) освітній; 3) лінгвістичний; 4) юридичний [37, c. 13-18]. 

Так, уважаємо, організаційний напрям включає у себе такі рівні: 

а) внутрішній (креаційний), який передбачає систему побудови вітчизняної 

адвокатури загалом, а також адвокатського самоврядування зокрема; 

б) зовнішній (кооперативний), що передбачає систему зв’язків між адвокатурою 

України і  суспільством,  громадськими організаціями,   органами та 

посадовими особами державної влади та місцевого 

самоврядування,  міжнародними організаціями. 

Реалізація заходів на обох рівнях  ускладнюється низкою факторів, які  

різні за своєю природою. Одним із них  як приклад можна назвати кризу, що 

склалася в адвокатурі  внаслідок неоднозначної реалізації положень Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Нагадаємо, що 

17 листопада 2012 р. у Києві відбувся не один, а відразу два з’їзди адвокатів 

України. Обидва прийняли рішення про створення єдиної професійної 

організації адвокатів України – Національної асоціації адвокатів України та 
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обрали альтернативне керівництво. Таким чином, відбувся розкол адвокатської 

спільноти, що призвів до  інших негативних наслідків.  

Рада адвокатури та юридичних асоціацій Європи (Council of Bars and Law 

Societies of Europe – CCBE) висловила занепокоєння тим, що деякі адвокати 

були позбавлені права на адвокатську діяльність, або таке право було 

призупинено «через їхню участь або неучасть у заходах із питань 

самоврядування, зокрема, в організації або головуванні на «альтернативних» 

з’їздах, неявці на засідання ради адвокатів, інших заходах». На думку експертів, 

важливо забезпечити адвокатам можливість вільно збиратися і висловлювати 

свою думку. Рада висловила стурбованість тим, що адвокатам може 

загрожувати кримінальна відповідальність, наприклад, за невиконання рішень 

суду, що забороняють їм збиратися й організовувати позачерговий з’їзд [155].  

Наведений приклад, на нашу думку, засвідчує обґрунтованість авторської 

позиції стосовно виокремлення організаційного вектору розвитку адвокатури в 

контексті відповідності вимогам міжнародної спільноти, що переконливо 

доводить посилення взаємозв’язку та взаємодії національного й міжнародного 

елементу як головної характеристики процесу глобалізації. 

Освітній напрям охоплює такі елементи: а) набуття освіти, достатньої для 

зайняття адвокатською діяльністю; б) підвищення кваліфікації адвокатів. Більш 

детально складові цього напряму як одного з найбільш актуальних буде 

проаналізовано в наступних розділах  роботи. 

Лінгвістичний напрям передбачає розвиток правового статусу адвокатури 

та адвоката з урахуванням таких елементів: а) інтерпретаційного, що містить у 

собі максимальне наближення текстів міжнародних документів до менталітету і 

рівня правової культури українця; б) універсалізуючого, який передбачав би 

створення системи міжнародних юридичних термінів, у тому числі  у сфері 

адвокатури, яка виключила б подвійне розуміння їх на національних рівнях або 

помилкове тлумачення. 
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Чи не найбільших змін з погляду імплементації міжнародних стандартів 

адвокатури у національну модель України, на нашу думку, повинна зазнати 

національна нормотворча сфера (вітчизняне законодавство), яка по суті може 

сприйматися нами не тільки як окремий напрям цього процесу (вузьке 

розуміння), але також як єдина універсальна форма втілення, реалізації перших 

трьох, досліджених  вище напрямів. Справа у тому, що нормативно-правовий 

акт у країнах континентальної (романо-германської правової системи) є єдиною 

можливою зовнішньою формою існування, буття норм права. Це відповідно 

призводить до того, що зробити міжнародний стандарт у досліджуваній нами 

сфері обов’язковим до виконання як на організаційному, так і на лінгвістичному 

чи освітньому рівнях, не закріплюючи його на законодавчому рівні, практично 

неможливо. 

Якщо розглядати юридичний напрям адаптації вітчизняного законодавства 

до міжнародних вимог у вузькому його розумінні, то структурно, на нашу 

думку, він складається з таких елементів: а) зовнішній, який включає у себе 

комплексне врахування міжнародних рекомендацій і стандартів у законодавстві 

України шляхом послідовного процесу їх імплементації з урахуванням 

міркувань, викладених вище (мовних, організаційних тощо); б) внутрішній, 

який з урахуванням того факту, що стандарт у сфері адвокатури становить 

собою ідеальне, загально виражене правило поведінки, передбачає можливість 

не механічного запозичення міжнародних норм, але творче їх переосмислення, з 

досить широкими правомочностями щодо автентичного розвитку і 

вдосконалення вітчизняного законодавства. У свою чергу, внутрішня складова 

досліджуваного  юридичного напряму може бути розділена на матеріальну та 

процесуальну. 

Підсумовуючи викладене вище, необхідно зауважити, що вектори розвитку 

адвокатури та адвокатської діяльності в Україні обумовлюються сукупністю 

факторів міжнародного та національного характеру, які передусім формуються 
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у руслі існуючих тенденцій цивілізаційного розвитку. На сучасному етапі 

державотворення серед них доцільно виокремлювати такі напрямки, як 

організаційний, освітній, лінгвістичний та юридичний, що структурно є 

неоднорідними і передбачають внутрішній розподіл на рівні чи окремі складові. 

Проте реалізація заходів за окресленими напрямами у сукупності здатна 

забезпечити ефективність функціонування вітчизняного інституту адвокатури в 

суспільстві відповідно до його сучасних вимог і потреб. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Глобалізація є складноструктурованим і багатоманітним у своїх проявах 

феноменом, що характеризує сучасний стан розвитку суспільства з позиції 

зростаючої інтенсифікації взаємозв’язку, взаємодії та взаємозалежності держав, 

соціальних систем, їх елементів та інститутів, що зумовлює трансформацію у 

всіх сферах життєдіяльності соціуму (економічній, політичній, правовій, 

культурній та інших), спричиняючи системний процес їх інтернаціоналізації. 

2. Глобалізація відзначається суперечливою природою її наслідків для 

розвитку національних держав – з одного боку, вона змушує їх рахуватися з 

лідируючими позиціями у світовому просторі інших держав, суттєво впливаючи 

на формування зовнішньої та внутрішньої політики в аспекті її дерегуляції, а з 

другого боку, вона перспективізує та фокусує увагу національних держав на 

ціннісно значимих моделях і механізмах, осередком яких є людина, її права та 

свободи. 

3. Під правовою глобалізацією слід розуміти відносно самостійне явище, 

яке виражає трансформаційні процеси, що на міждержавному рівні (макрорівні) 

сприяють формуванню загальносвітової системи правових норм, як необхідної 

умови та організаційної основи міждержавної взаємодії у різних сферах 
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соціального буття, та під впливом яких на національному рівні (мікрорівні) 

відбувається модифікація правової системи держави. 

4. Для України правова глобалізація є: 1) складовою загального процесу 

суспільних перетворень, зумовлених чинниками історичного, політичного, 

економічного, соціокультурного характеру, сприяючи та супроводжуючи 

трансформацію суспільства, якісні зміни у ньому; 2) проявом неоднорідності та 

суперечливості динаміки соціальних процесів у середині держави та її політики 

у міжнародному просторі; 3) об’єктивним процесом, що виступає каталізатором 

для розвитку національної правової системи; 4) характеристикою взаємозв’язку 

та взаємодії національного та міжнародного права; 5) детермінантою 

формування якісного та збалансованого національного законодавства як 

необхідної умови суспільного розвитку. 

5. Інтернаціоналізація правової системи України відзначається 

домінантністю у цьому процесі таких її способів як уніфікація та 

стандартизація, що об’єктивно зумовлено природнім прагненням людей до 

кращих умов і стандартів життя. Проте серед інших ці способи правової 

глобалізації вирізняються конфліктогенним потенціалом, який актуалізує 

необхідність пошуку балансу у дихотомії «міжнародне – національне», оскільки 

концепт ефективності національної правової системи вимагає імплементації 

норм міжнародного права та міжнародних стандартів з урахуванням 

правосвідомості, правової культури та традицій, правового менталітету 

українського суспільства, історичних особливостей його розвитку, наявних 

економічних ресурсів і політичного потенціалу. 

6. Своєрідним «концентратом» вираженого впливу глобалізації на розвиток 

національної адвокатури є міжнародні стандарти організації адвокатури, які 

відзначаються специфічною правовою природою, зумовленою необхідністю 

системного врахування: 1) змістовного навантаження поняття «міжнародні 

стандарти права»; 2) правової природи адвокатури як інституту. 
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7. Міжнародні стандарти організації адвокатури – це нормативно 

закріплені, обов’язкові правила поведінки суб’єктів міжнародного публічного 

права, які визначають загальні (недеталізовані) напрямки інтернаціональної 

стандартизації у сфері організації адвокатури як недержавного, самостійного, 

самоврядного інституту правової системи держави, що реалізує правозахисну 

функцію крізь призму забезпечення адвокатської діяльності на професійній 

основі, з метою утвердження та розвитку механізмів дієвого захисту прав 

людини на національному та глобальному рівні. 

8. Значення міжнародних стандартів організації адвокатури для 

вдосконалення вітчизняної моделі проявляється на рівні їх функцій, які яскраво 

ілюструють детермінанти їх формування, буття та реалізації. Такими, зокрема, 

але не виключно, є: сигнальна, ціннісна, стримуюча, допоміжна, інтегруюча, 

стимулююча та комунікативна. 

9. Напрям імплементації міжнародних стандартів організації адвокатури у 

законодавчу модель України представляє собою конкретний вектор 

організаційно-правової діяльності держави, з метою своєчасної, повної і 

всебічної реалізації, прийнятих нею у відповідності з міжнародним правом 

зобов’язань у сфері забезпечення належних, мінімальних стандартів прав 

людини та громадянина (особливо права на захист і справедливий суд). До 

основних напрямів такого роду, на нашу думку, слід віднести: організаційний, 

освітній, лінгвістичний та юридичний. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТУРИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ 

 

2.1. Правова природа адвокатури в умовах глобалізації  

 

Виклики, зумовлені глобалізацією, що постають перед усіма інститутами 

національної правової системи, спричиняють їх еволюцію, модернізацію та 

наповнюють новим змістом. 

Яскраво виражені тенденції правової глобалізації, про які йшлося у 

підрозділі 1.2. цієї роботи, детермінують трансформацію адвокатури у руслі 

відповідності їм, надаючи нового імпульсу пошукам оптимальної моделі цього 

правозахисного інституту у всьому світі. 

Наприклад, російська дослідниця С. Е. Лібанова вважає, що адвокатура 

ХХІ століття відзначається триєдиним статусом: 1) професія адвокат; 2) 

спільнота адвокатів; 3) інститут громадянського суспільства [218, c. 86-93].  

Уникаючи питання щодо статусу, С. О. Іваницький цілком справедливо 

наголошує на полісемантичному характері поняття «адвокатура», яке 

використовується в п’яти основних значеннях: 1) діяльності адвоката з надання 

певних видів правової допомоги; 2) професія, що характеризує рід звичайної 

трудової активності особи; 3) організаційна форма об’єднання членів 

адвокатської корпорації; 4) наука; 5) навчальна дисципліна [185, c. 14]. 

Цей же дослідник зазначає, що намагаючись розробити оптимальну модель 

адвокатури, законодавці багатьох країн стикаються з проблемою визначення її 

юридичної природи, обрання раціонального режиму правового регулювання, що 

безпосередньо залежить від належності адвокатури до публічного чи 

приватного права, співвідношення властивих їм засад у процесі організації 

адвокатської діяльності [185, c. 22].  
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Однак це не єдиний спонукальний момент у пошуку відповіді на питання 

про сутність адвокатури у сучасному глобалізованому світі. Адже її не можна 

сприймати та досліджувати лише як явище «саме в собі».  

О. З. Хотинська-Нор наголошує, що розвиток адвокатури є своєрідним 

«барометром», який вказує на постійний прогрес (а можливо й регрес) прав 

людини у її відносинах із державою; адвокатура розвивається відповідно до 

тенденцій розвитку інших інститутів громадянського суспільства: вона 

звеличується зі зростанням свобод громадян і занепадає разом з їх 

обмеженням. «Сьогодні загальноприйнятим і обґрунтованим є підхід, за якого 

адвокатура безумовно визнається інститутом громадянського суспільства, що 

відповідно до сучасних надбань політологічної науки є одним із небагатьох 

соціальних явищ, спроможних протистояти державі у легальній формі. Як 

складова громадянського суспільства, адвокатура відчуває на собі його вплив і 

залежить від структури суспільства та його динаміки. Водночас, її змістове 

наповнення, реалістичність можливостей її впливу, ефективність наявного 

інструментарію залежать від держави, яка формально-юридично визначає 

базові елементи функціонування адвокатури у суспільному просторі. Таким 

чином, адвокатура є «пограничною» сферою, в якій переплітається інтерес 

приватного та публічного, і баланс/дисбаланс якого слугує своєрідним 

індикатором, показником реального стану речей у сфері захисту прав і свобод 

людини, пріоритетність яких проголошується Основним Законом держави» 

[419]. 

Наведене зумовлює посил щодо необхідності з’ясування правової природи 

сучасної адвокатури не лише шляхом дослідження її дуальності, але й сукупно 

зі з’ясуванням її місця у парадигмі взаємовідносин держави та суспільства, а 

також з іншими інститутами правової системи. Адже глобалізація  системно 

впливає на усі зрізи суспільного та державного буття. Лише такий підхід 
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дозволить зрозуміти еволюцію сутності та значення інституту адвокатури 

сьогодні. 

У контексті викладеного доцільно навести класифікацію, запропоновану 

С. О. Іваницьким, який досить вдало виокремив п’ять основних підходів щодо 

місця адвокатури у складі відповідної системи вищого рівня: 

1) етатистський, прибічники якого вважають адвокатуру елементом 

системи судової влади (Ю. Колотій); юстиції у широкому сенсі цього слова чи 

системи кримінальної юстиції (Л. В. Тацій); системи органів, що здійснюють 

правоохоронну діяльність (А. В. Козьміних) або державний захист 

(М. Л. Гольдштейн); 

2) суспільний – адвокатура розглядається як елемент громадянського 

суспільства (С. В. Прилуцький), соціуму (Д. Г. Саргсян); 

3) системно-соціальний. Його прихильники визначають належність 

адвокатури як незалежного елемента до однієї із соціальних систем – політичної 

(О. Г. Яновська), правової (Т. В. Варфоломеєва), правозахисної тощо; 

4) комбінований – адвокатура розглядається як елемент кількох згаданих 

систем; 

5) позасистемний, ідеологи якого не включають адвокатуру до жодної із 

систем, розглядаючи її як самостійний, самоврядний інститут [185, c. 38-39]. 

 Представлена класифікація породжує одне важливе питання: чи означені 

підходи виключають, заперечують один одного? Чи розкривають і 

характеризують різні аспекти полісистемного явища, яким, можливо, є 

адвокатура? Спробуємо розібратися. 

Першочергово варто зупинитися на тому, що сьогодні дуалістична природа 

адвокатури не викликає жодних заперечень. Науковці одностайні у своїх 

висновках щодо наявності у неї публічної та приватної складової. Проте акцент 

на одній із них, співвідношення їх «масової частки» у загальному розставляють 
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по-різному. Слід зауважити, що пов’язано це серед іншого з такою тенденцією 

правової глобалізації, як стирання меж між публічним і приватним. 

Так, А. Д. Бойков зазначає: «… захист приватного інтересу правовими 

засобам набуває публічного характеру, бо суспільство і держава зацікавлені в 

нормальному функціонуванні правової системи, в неухильному виконанні 

законів як громадянами, так і посадовими особами та органами держави» [82, c. 

13].  

У свою чергу  С. Е. Лібанова наголошує, що «вбачається своєчасним 

виділяти як основну ознаку, що відрізняє юридичну допомогу, суб’єктом якої є 

адвокат, покликаний захищати приватний (індивідуальний) інтерес, 

правозахисний характер, що визначає публічність діяльності адвокатури як 

організації, якій у цій якості належить здійснювати контроль за дотриманням 

законності не лише судів, але й чиновників усіх владних структур у сфері 

дотримання конституційних прав і свобод громадян і організацій» [217, c. 18-

24]. 

Водночас Д. Ч. Купєєва, аналізуючи статус захисника в адміністративно-

юрисдикційному процесі, дотримується позиції, що діяльність адвоката має 

приватний характер, що в ній слабо виражений публічний інтерес [209, c. 9]. 

 В. В. Заборовський, перебуваючи у пошуку «золотої середини», вважає, 

що «приватний і публічний інтерес в діяльності адвоката повинні мати 

рівнозначний, взаємостримувальний характер» [163, c. 30]. Інакше кажучи, 

йдеться про необхідність існування певного балансу. 

Проте, як нам здається, не може бути досягнуто балансу у явищах різного 

порядку. Приватна складова адвокатури, яка розкривається крізь призму 

діяльності адвоката як суб’єкта приватного права, характеризує її статус як 

професії. Адвокат не повинен і не може реально зберігати баланс між 

суспільними та державними інтересами та інтересами окремих громадян. Так 

само як і адвокатура у своїй організаційній двоєдиності (як корпорація та як 
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інститут), переслідує різні цілі та виконує різні функції. Як інститут адвокатура 

не надає професійної правничої допомоги, не здійснює адвокатської 

діяльності… 

Констатуємо, що ми прихильники позиції, відповідно до якої національна 

адвокатура відзначається яскраво вираженим публічно-правовим характером, 

що не заперечує в ній приватну складову. Це досить аргументовано довів у 

своїй роботі С. О. Іваницький, проаналізувавши елементи публічного та 

приватного крізь призму: а) історичного контексту; б) характеру послуг, що 

надаються адвокатами; в) характеру взаємовідносин, які складаються в середині  

адвокатури та поза її межами [184, c. 38-45]. 

Водночас учений обійшов увагою один досить важливий аспект, якого він 

торкнувся лише опосередковано – питання щодо функцій адвокатури як 

інституту. А саме він видається нам ключовим, адже загальновідомо, що саме 

функції (напрями діяльності) будь-якого  інституту визначають його роль та 

місце у державі та суспільстві.  

І тут варто наголосити на інституціональному статусі адвокатури, який 

забезпечує реалізацію нею функцій державного значення та суспільної ваги. У 

цьому сенсі адвокатура покликана виконувати діяльність, відмінну від 

діяльності корпорації, вона спроможна ефективно і професійно забезпечити 

демокурію (від лат. democ – народ, kurij – нагляд; народний нагляд) за 

забезпеченням не лише судовою, але й виконавчою та законодавчою владою 

конституційних прав і свобод людини як один із елементів пропонованого 

конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод, що передбачає 

систему правових способів, методів і засобів впливу на суспільні відносини з 

метою забезпечення реалізації конституційно гарантованих прав і свобод 

людини, громадянського суспільства та Конституції всіма суб’єктами 

суспільства, об’єднаними єдиною крос-культурною метою в розумінні істини як 

неминучості такого забезпечення [218, c. 86-93]. 
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Саме інституціональна адвокатура спроможна впливати на формування та 

розвиток правової свідомості, правової культури населення, реалізуючи низку 

інших суспільно значущих функцій, які ми розглянемо в наступній частині  

роботи. 

Публічний характер функцій адвокатури як інституту визнається 

міжнародними та національними судовими інституціями, що також свідчить 

про узгоджений розвиток адвокатури у глобальному просторі. 

Так, у рішенні у справі «Bigaeva v. Greece» від 28 травня 2009 р. ЄСПЛ 

зауважив, що «хоча адвокатська практика є незалежною професією, вона тим не 

менш становить собою службу в публічних інтересах» [348]. 

Визначальне значення для усвідомлення місії національної адвокатури має 

рішення Великої палати Верховного Суду від 29 травня 2018 р. у справі 

№ 640/12325/15-ц, в якому зазначено, що діяльність адвокатури, реалізація нею 

функцій щодо захисту прав невизначеного кола осіб свідчить про суспільний 

інтерес, а відтак і публічно-правовий характер правовідносин [342]. 

Однак у більшості своїх рішень ЄСПЛ наголошує на особливій ролі 

адвокатури у здійсненні правосуддя («Schöpfer v. Switzerland» від 20 травня 

1998 року [493]; «Нікула проти Фінляндії» від 21 травня 2002 року [344]; 

«Аміхалакьоайє (Amihalachioaie) проти Молдови» від 20 квітня 2004 року [472]; 

«Kyprianou v. Cyprus» від 15 грудня 2005 року [484]; «André and Other v. France» 

від 24 липня 2008 року [473]).  

Ключовим посилом у зазначеному масиві судової практики є те, що 

ефективність адвокатури опосередковує ефективність правосуддя. «…для того, 

щоб громадськість зберігала впевненість у здійсненні правосуддя, члени 

суспільства повинні вірити в здатність представників юридичної професії 

забезпечувати ефективне представництво їх інтересів» [485]. 

У контексті нашого дослідження, у світлі оновлення конституційних 

положень, що відбулося із набранням чинності Закону України від 02 червня 
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2016 року «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», 

питання про належність адвокатури до системи правосуддя постає особливо 

актуально, зважаючи на включення відповідної норми до розділу VIII 

«Правосуддя» та з огляду на положення статті 124 Конституції України, яка 

передбачає імператив, що правосуддя в Україні здійснюють винятково суди. Чи 

не є це намаганням  інституалізувати адвокатуру як структурний елемент 

держави? 

Поодинокі спроби науковців звернутися до цього питання мають місце, 

однак однозначної відповіді так і не знайдено. 

Наприклад, Т. Б. Вільчик, аналізуючи юридичну природу адвокатури, 

доходить висновку, що адвокат повинен бути водночас сумлінним захисником 

та представником правосуддя [108, c. 327-331]. Однак нам таке твердження 

видається дещо не коректним. Свого часу відомий дореволюційний юрист І. 

Я. Фойницький, мудрість якого та думки досі не втрачають  актуальності, писав: 

«Перетворюючись у посадових осіб, адвокати втрачають незалежність і 

самостійність, необхідну для стійкої охорони на суді довірених їм інтересів» 

[413, c. 483]. 

Уважаємо, що відповідь на окреслене питання криється у розумінні 

правосуддя, підходи до якого досі є неоднозначними, а іноді й полярними. 

Правосуддя розглядають і як функцію судової влади, і як повноваження суддів, 

і як мету судової діяльності.  

Не вдаючись до дискусії щодо змісту правосуддя як наукової категорії,  

стоїмо на тому, що у будь-якому разі воно передбачає відповідний механізм 

реалізації, де належне місце відведено адвокатурі. Крім того, ми є 

прихильниками позиції, на нашу думку, цінної та беззаперечної, яку 

сформулював С. В. Прилуцький. Зокрема, у своїй монографії він доводить, що 

філософсько-правова природа «правосуддя» триєдина. «Вона, – пише 

науковець, – становить взаємозв’язок (боротьбу та єдність) обвинувачення, 
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захисту й остаточного судження (рішення) та виражається у логічній формулі 

(теза → антитеза = синтез, або ж обвинувачення → захист = 

судження/рішення/). Відсутність, ігнорування, поглинання або підміна одного з 

елементів  унеможливлює механізм об’єктивного та неупередженого судження. 

Тим самим змагальна природа судочинства створює умови та правила, за яких 

активна діяльність по обвинуваченню та захисту делегується сторонам процесу 

– прокурору (потерпілому) та захиснику (обвинуваченому). Суд, прокуратура, 

адвокатура виступають самостійними інститутами правосуддя, із окремими 

(самостійними) процесуальними функціями, але наближеними чи 

уніфікованими принципами та гармонізованим статусом. Судова влада 

«оживає» лише у процесі судочинства, коли починають діяти всі її головні 

учасники. У системі змагального судочинства самі по собі судді, суди, судова 

система в цілому є «безсилими» і не в змозі здійснювати судову владу» [304, c. 

289-290]. 

У такому разі логічним буде висновок про те, що адвокатура разом із судом 

і прокуратурою як інституції утворюють систему правосуддя, взаємодіючи та 

взаємообумовлюючи досягнення єдиної мети найвищого порядку – захисту 

прав, свобод та інтересів людини в державі, яка означує певне суспільство. Ці 

три елементи (інститути), що поодинці відзначаються специфічною природою, 

переслідують власні цілі та реалізовують різні функції, сукупно формують і 

визначають правовий клімат у державі та суспільстві. Їх функціонування як 

єдиної системи, через котру реалізується судова влада, у переважній більшості 

дає уявлення про відповідність держави характеристикам правової, соціальної, 

демократичної. Водночас вони є залежними від стану розвиненості та 

стабільності суспільства й держави. І тут необхідно повернутися до висновків, 

зроблених нами у попередньому розділі щодо визначення типу вітчизняної 

правової системи як фрагментарно глобалізованої, що зумовлено перехідним 

(транзитним) станом, в якому перебувають українське суспільство та держава. 
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Це, у свою чергу, дає підстави говорити про транзитний стан вітчизняної 

адвокатури, яка «віддзеркалює» всі вади перехідного етапу суспільного 

розвитку та розвивається шляхом найбільш поширених способів, зумовлених 

глобалізацією, якими є уніфікація та стандартизація. 

Саме такий підхід до адвокатури домінує у світі. Зокрема, Основні 

положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН із запобігання 

злочинам у серпні 1990 року, проголошують, що «професійні асоціації 

адвокатів відіграють важливу роль… та кооперуються з урядом та іншими 

інститутами для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу». 

Водночас необхідно застерегти, що віднесення адвокатури до системи 

правосуддя додатково підкреслює домінантність публічної складової у її змісті, 

однак жодним чином не створює підстав для розгляду її в контексті належності 

до державного апарату. Швидше навпаки – повертає нас до соціальної природи 

правосуддя та його витоків і змушує відійти від усталеного погляду на 

правосуддя як суто тільки виду державної діяльності.  

Дослідники правосуддя як юридичної категорії цілком слушно зауважують, 

що сама семантика слова «правосуддя» зумовлена історичним і політичним 

кліматом у суспільстві. З філософського погляду правосуддя – це досягнення 

істини, той необхідний і достатній мінімум, який повинен бути затребуваний від 

кожного члена суспільства заради можливості спільного існування незалежних 

людей. Як правова категорія правосуддя представляє  інститут правового 

захисту, який через реалізацію конституційних приписів захищає права та 

свободи людини і громадянина не лише на основі державного права, але й за 

допомогою загальновизнаних принципів і норм міжнародного права,завдяки  

дотриманню міжнародних правових стандартів [17, c. 8-14]. Відтак, включення 

у механізм здійснення правосуддя недержавних інститутів, а саме адвокатури, 

відображає еволюцію взаємовідносин держави та суспільства, характеризуючи 
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певний історичний етап розвитку відносин цих формувань. Слід зауважити про 

таке. 

Традиційно сучасну світову модель адвокатури пов’язують із появою 

держав нового типу, формуванням ідеї правової держави та прийняттям 

Французької декларації прав людини і громадянина, про що йшлося у 

попередньому підрозділі. «Інститут адвокатури, – пише С. О. Деханов, – стає, з 

однієї сторони, інститутом громадянського суспільства, з іншої – засобом 

державних гарантій конституційного права на кваліфіковану юридичну 

допомогу. Держава розглядає адвокатуру як публічно-правовий інститут і 

встановлює шляхом прийняття спеціального законодавства певні критерії його 

функціонування. Включеність адвокатури в громадянське суспільство є 

відмінністю сучасної розвинутої адвокатури від її попередниць» [144, c. 77-85].  

Аналіз наукового доробку свідчить про досить виражену тенденцію 

безумовного визнання адвокатури інститутом громадянського суспільства, 

існування якого, як прийнято вважати, забезпечує відповідність держави 

ознакам демократичної, соціальної та правової. Окремі з науковців наполягають 

на необхідності конституціоналізації статусу адвокатури як інституту 

громадянського суспільства [163, c. 46, 96]. Проте  як це співвідноситься з 

публічно-правовим характером інституту адвокатури? Адже за класичного 

розуміння громадянське суспільство є антиподом держави. Тому чи можна 

сьогодні з урахуванням визначальних функцій інституціональної адвокатури 

говорити про неї як про інститут громадянського суспільства? Очевидно, щоб 

відповісти на це питання, необхідно спершу з’ясувати зміст поняття 

громадянського суспільства, оскільки науковці, які його вивчають, цілком 

слушно вказують на різноманітність і різноплановість його визначень. Це, серед 

іншого, пов’язано з тим, що як наукова категорія воно є предметом дослідження 

різних суспільних наук, а відтак відображає й їх відповідну специфіку. 
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Скрупульозний аналіз існуючих підходів до дефініції «громадянське 

суспільство» свідчить про еволюцію її змістового навантаження в контексті 

історичних етапів розвитку суспільства загалом. Як зауважує М. К. Горшков, 

«ще 20 років тому назад термін «громадянське суспільство» звучав дивно та 

старомодно. У деяких соціумах він сприймався цинічно і навіть вороже. В наші 

дні ситуація принципово інакша. Поняття громадянського суспільства набуло 

статусу ключового, а явище, що за ним криється, стало предметом підвищеної 

науково-аналітичної та політичної уваги в масштабах світового співтовариства» 

[137, c. 12-22].  

Детально досліджене Гегелем у роботі «Філософія права» поняття 

громадянського суспільства  визначалося як множинність вільних індивідів, які 

взаємодіють між собою з метою задоволення свого загального інтересу [115, c. 

228]. У праці відомого філософа та історика Адама Фергюсона «Досвід історії 

громадянського суспільства» (1767) акцент робиться на розмежуванні 

політичної та соціальної сфери, фактично протиставляючи громадянське 

суспільство сваволі держави, та розглядаючи його як інструмент захисту прав 

людини [408, c. 389]. 

Нині на досить узагальненому рівні можна виокремити два підходи до 

трактування поняття «громадянське суспільство». Так, наприклад, для 

англосаксонської системи права притаманна інтерпретація, відповідно до якої 

громадянське суспільство та держава взаємодоповнюють, а не протистоять один 

одному. Згідно з іншим підходом громадянське суспільство розглядається як 

противага державі, феномен, що здатний обмежувати її в можливостях 

втручання у сферу приватного інтересу, життя людини. 

Сучасна доктрина, зокрема вітчизняна, здебільшого тяжіє до того, що 

концепт громадянського суспільства передбачає незалежність від держави. Так, 

А. В. Козьміних пише, що «громадянське суспільство – система самостійних і 

незалежних від держави суспільних інструментів і відносин, що забезпечують 
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умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів і колективів, для 

насиченого соціального, культурного і духовного життя, збереження і 

відтворення накопичених етичних цінностей і передачі від покоління до 

покоління» [192, c. 228-235]. Її підтримує й В. В. Заборовський. Він також 

зазначає про те, що громадянське суспільство потрібно розуміти як якісний стан 

розвитку суспільства, основною метою якого є забезпечення належних умов 

реалізації приватних інтересів і потреб особи [163, c. 14]. 

Проте запропоновані визначення досліджуваного поняття не вичерпують і 

не відображають притаманної глибини, усієї різноманітності та багатогранності 

того явища, яке ним позначається.  

Серед існуючого наукового доробку нам імпонує думка представників 

соціологічної науки, які слушно зазначають про те, що, незважаючи на 

різноманіть підходів до визначення поняття громадянського суспільства, 

характерним для цього явища у будь-якому разі є три особливості. По-перше, 

наявність множинності асоціацій або, більш узагальнено, «центрів соціальної 

влади». У цьому сенсі громадянське суспільство є несумісним із жорсткою, 

єдиновладною державною машиною. По-друге, відносна незалежність цих 

центрів соціальної влади, що протистоять (в силу своєї здатності до 

самоорганізації) контролю з боку держави. І, по-третє, властиве членам 

суспільства почуття громадянської відповідальності, цивілізована поведінка та 

їх активна громадянська позиція. Окрім зазначених, до відмінних ознак 

сучасного громадянського суспільства необхідно віднести і такі, як правова 

захищеність громадян, багатоукладна економіка, сильна соціальна політика 

держави, велика питома вага середнього класу та багато іншого. Як наслідок, у 

сьогоднішньому розумінні воно постає як соціум з розвинутими економічними, 

політичними, правовими та культурними відносинами між людьми. За своєю 

суттю – це суспільство незалежне від держави, але яке взаємодіє із нею [137, c. 

12-22]. 
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О. З. Хотинська-Нор з цього приводу зазначає, що громадянське 

суспільство слід розуміти як конструкцію взаємовідносин суспільства та 

держави, їх інститутів, в основі котрої лежить взаємна повага та 

відповідальність, забезпечується високий рівень захисту прав і свобод людини, 

створені можливості суспільства впливати на владу, відстоюючи свої інтереси 

[421, c. 331]. 

Таким чином, на перший план виходить питання взаємодії суспільства та 

держави, від якості та рівня розвиненості якої й залежить, на нашу думку, 

змістовне наповнення категорії «громадянське суспільство». Наявність балансу 

або ж дисбалансу у цій взаємодії власне і визначає акценти, та дозволяє 

характеризувати як стан розвитку держави, так і стан суспільства, що нею 

обмежується. 

І тут доречно навести позицію С. В. Прилуцького, яку ми поділяємо, 

котрий звернув увагу, що держава і громадянське суспільство підпорядковані 

діалектичному закону єдності та боротьби протилежностей. У своїй природі ці 

два самостійних явища становлять єдність. Як громадянське суспільство не 

може існувати без охоронного, примусового та карального механізму, так і 

держава не може існувати без рушійного потенціалу вільного суспільства. 

Постійна боротьба, протистояння, намагання домінувати – це головні форми 

їхнього співіснування. Як держава прагне до тотального контролю над 

суспільством у крайніх формах своєї організації (авторитаризм, абсолютизм та 

тоталітаризм), так і безконтрольне суспільство схильне до безвладдя, 

самоуправства та анархії. Історія людства наочно свідчить, що лише після 

ефективного збалансування та створення дієвих механізмів взаємного контролю 

між державою і суспільством зароджуються умови до формування соціальної та 

правової держави із демократичним ладом [303, c. 47-55]. 

На додаток до зазначеної позиції наведемо аргументи, викладені авторами 

«Теорії адвокатури», які зазначають, що категорія «громадянське суспільство» 
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підпорядкована категорії «держава». Держава є необхідною умовою 

громадянського суспільства – потрібна тривала і трудомістка робота держави, 

щоб громадянське суспільство виникло. Громадянське суспільство – це таке 

суспільство, яке, крім іншого, упевнене в своїй державі. Слід визнати: 

громадянське суспільство може лише відтворювати вже існуючу державу, але 

не може її породжувати заново. Без держави громадянське суспільство 

перетворюється в ніщо, в хаос натовпу, що роздирається війною всіх проти всіх. 

Громадянське суспільство  без держави взагалі не може існувати [110, c. 241]. 

Інтерпретація наведеного дає можливість зауважити, що концепція 

громадянського суспільства не може існувати та розвиватися поза державою. І 

протиставляти їх одна одній, абсолютизуючи їх незалежність один від одного, 

означає заперечувати їх діалектичний зв’язок.  

Звичайно утопічно вважати, що держава завжди буде зацікавлена у тому, 

щоб розвивати ті інститути, які її контролюють чи обмежують. Але без 

сприяння держави створення дієвих інструментів контролю за державною 

владою видається примарним хоча б тому, що саме їй належить функція 

законотворчості, реалізація якої створює підґрунтя для функціонування, в тому 

числі інститутів громадянського суспільства. 

Із цього приводу в науці зауважується, що інститути громадянського 

суспільства неможливо створити без втручання держави. «У підсумку 

демократія, правова держава, заснована на визнанні громадянських свобод, і 

незалежне судочинство можуть бути створені лише за умови реформаторських 

зусиль, спрямованих як зверху, так і знизу, як з боку влади, так і з боку 

суспільства» [498]. 

Цей взаємозв’язок, на нашу думку, якраз досить яскраво і простежується на 

прикладі інституту адвокатури, що реалізує суспільно значиму функцію та 

водночас характеризується сукупністю рис, які прийнято вважати ознаками 

інститутів громадянського суспільства (незалежністю, самоврядністю, 
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здатністю впливати на державну владу, обмежуючи її), функціонування та 

розвиток якого скеровується державою шляхом законодавчого регулювання 

статусу.  

Необхідно зауважити, що певні риси громадянського суспільства завжди 

були притаманні Україні у різні періоди її розвитку. Як зазначає М. С. 

Гурицька, досліджуючи сучасні моделі взаємодії громадянського суспільства і 

держави, Україна завжди була країною, що знаходиться на межі двох світів у 

геополітичному сенсі і мала вплив різних культур – східної і західної [140, c. 8]. 

Це багато в чому позначається на її розвитку сьогодні. 

На нашу думку, чим більше держава наближається за ознаками до правової, 

тим більше бажання вона виказує налагоджувати діалог із суспільством та 

легітимізувати його участь в її житті загалом. Саме в такому контексті 

адвокатура набуває особливого значення. 

Убачається, що еволюція концепту громадянського суспільства дає 

можливість говорити сьогодні про нього як про виразника певного стану 

взаємовідносин соціуму та держави крізь призму правового та соціального 

становища в ній індивіда (його прав, свобод, відповідних гарантій, механізмів їх 

реалізації та захисту). 

Головне призначення громадянського суспільства, зазначає 

М. В. Андріянов, полягає в стабілізації сфери приватних інтересів, охороні їх 

від необґрунтованого втручання з боку органів держави, впливі на сферу 

політичної влади та ринкової економіки. Він же звертає увагу на досить 

важливу для цілей нашої роботи особливість: громадянське суспільство є 

феноменом Західної цивілізації, сприйнятого іншими цивілізаціями в процесі 

юридичної акультурації [14, c. 7]. Інакше кажучи, громадянське суспільство у 

сучасному трактуванні є результатом процесу глобалізації (акультурація є її 

проявом). І у цьому сенсі глобалізація створює середовище для 
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інституціоналізації адвокатури як інституту громадянського суспільства [46, c. 

181-183]. 

Наостанок зауважимо, що адвокатура є інститутом громадянського 

суспільства не стільки тому, що вона характеризується самоврядністю, 

незалежністю, можливістю впливу на владу (це важливе, але похідне). А тому, 

що в основі її інституціоналізації лежать ті ж самі фактори, що й в основі 

інституціоналізації громадянського суспільства: розширення і стабільність 

сфери приватних інтересів через визнання, гарантії та захист суб’єктивних прав 

індивідів.  

Наведене в межах цього підрозділу дозволяє дійти нам висновку, що 

сьогодні адвокатура є невід’ємним і необхідним елементом механізму реалізації 

судової влади, яка, у свою чергу, виступає функцією держави. Таким чином, 

публічний характер адвокатури зумовлюється не лише її контрольно-

наглядовою функцією, на якій здебільшого акцентується увага дослідників, а й 

питомою вагою у забезпеченні державою покладеного на неї обов’язку щодо 

судового захисту прав, свобод та інтересів громадян. Інакше кажучи, 

адвокатура, якій притаманні всі риси інституту громадянського суспільства, 

органічно «вплітається» в механізм реалізації державної влади. Ця особливість, 

на нашу думку, відображає специфіку сучасного етапу розвитку суспільства та 

держави, які знаходяться у пошуках взаємовигідних шляхів задоволення 

власних потреб і досягнення цілей, що пересікаються, формуючи спільний 

простір «соціальної держави» [46, c. 151-154]. 

Ураховуючи викладене, адвокатура постає не просто як незалежна 

правозахисна інституція чи стійкий професійний осередок, спільнота, що 

об’єднана загальними цінностями, інтересами та нормами поведінки. У 

широкому сенсі адвокатура – це також унікальний комунікативний феномен, що 

є виразом взаємовідносин держави та суспільства, і показники якого визначають 

їх правовий клімат. Саме ця особливість обумовлює її належність до 
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громадянського суспільства, що на сьогодні характеризує стан взаємодії 

соціуму та держави, слугуючи проявом процесу глобалізації. 

 

 

2.2. Функції вітчизняної адвокатури в контексті глобалізаційних 

процесів 

 

Провідну роль у дослідженні будь-якого явища правового буття відіграє 

процес винайдення та вивчення його властивостей, які органічно та у повну 

міру відображаються у його функціях. Саме завдяки функціям ми можемо 

відстежити ті можливості, що має така правова конструкція, та зв’язки із 

зовнішнім середовищем, які ці можливості ілюструють у динаміці їх реалізації. 

Треба розуміти, що саме завдяки впровадженню розумного балансу між 

функціями та обов’язками публічних і приватних інституцій є можливість 

створення такої державно-правової моделі, при якій буде належним чином 

забезпечуватися баланс публічних та приватних інтересів, що, власне, і є 

основною метою демократичного сучасного суспільства та правової держави. 

Саме тому питанням дослідження функцій як таких у правовій сфері 

приділяється багато уваги. Однак, такий неабиякий інтерес, у свою чергу, 

створює розмаїття думок, провокує наукову дискусію, а інколи й взагалі 

призводить до підміни понять та плутанини, але про це трохи згодом. 

За принципами формальної логіки виокремлення та аналіз будь-яких 

конкретних теоретичних положень та правових конструкцій, а у нашому 

випадку функцій адвокатури, вимагає чіткого визначення категоріального 

апарату як інструментарію, за допомогою якого ми будемо досліджувати 

означену наукову проблему. 

Складність і специфіка явищ, які позначаються за допомогою категорії 

«функція», стали причинами багатозначності цього поняття. У сучасних 
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тлумачних словниках досліджуваний термін визначається достатньо широко: як 

«роль, значення чого-небудь», «обов’язок», «призначення», «коло діяльності». 

Формування філософського поняття функції пов’язується з узагальненням 

досягнень природничих і точних наук та формуванням на цій основі 

філософського світогляду. Оскільки в математиці, фізиці, біології, хімії, а також 

соціології, статистиці та інших науках, що ґрунтуються на конкретно наукових 

знаннях, проблема функцій розроблялася досить активно, філософією були 

запозичені їхні базові визначення [226, c. 17]. 

З філософського погляду функцію слід розглядати як зовнішній прояв 

властивостей якого-небудь об’єкта у визначеній системі відносин [409, c. 504-

505].  

По суті така конструкція, точніше розуміння механізму роботи функції, у 

повну міру задовольняє ті вимоги, що пред’являє правове буття до такого явища 

у контексті нашого дослідження. 

Однак, окрім теоретичної конструкції не слід забувати про те, що у 

визначенні функцій адвокатури провідне місце посідає саме держава. Виходячи 

з презумпції того, що держава виникає як певний інструмент заради 

задоволення потреб людини [255, c. 157], включаючи і реалізацію функції 

захисту (право на захист та державний обов’язок захищати), вона одним фактом 

свого існування становить підґрунтя для існування недержавних інститутів, що 

покликані захищати права та свободи громадян. Одним з таких інститутів і є 

адвокатура. Виходячи із якісних характеристик держави та спрямованості її у 

бік розвитку правового та демократичного суспільства, визначаються й рамки та 

якість функцій, що притаманні такому правовому інституту. 

Розглядаючи адвокатуру, з одного боку, як унікальний інститут 

громадянського суспільства, а з іншого, як безумовного гравця правозахисного 

поля та окремого виконавця державної функції захисту прав та свобод 

громадян, що вбудований у державний механізм реалізації правосуддя, стає 
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очевидно, що саме через функції виявляється сучасна сутність адвокатури. 

Через них реалізуються ті правові та організаційні публічні зв’язки цього 

правозахисного недержавного інституту з державою та інститутами 

громадянського суспільства.  

Функціональність адвокатури визначають соціетальні умови, в яких 

розвивається цей інститут, і до яких належить глобалізація. В Україні це цілком 

очевидно. Першочергово привертає увагу намагання держави проводити 

євроінтеграційну правову реформу, а саме: ініціювання процесів, пов’язаних із 

максимальною відкритістю органів державної влади та судової, правоохоронної 

систем; активної участі громадян у відправленні правосуддя; реформування 

систем МВС, пенітенціарної та судової; визнання повної незалежності 

адвокатури від державного контролю тощо. Окремо постає культурно-моральна 

складова: дивлячись на формування сучасного «українця» через призму 

революцій і конфліктів геополітичного характеру, ця особистість формується як 

особистість вільна, патріотична, соціально активна та політично відповідальна, 

із «загостреним» відчуттям своїх прав та свобод та внутрішнім відчуттям 

соціальної справедливості. Наступні – це умови економічного характеру: 

відродження сучасної економіки, формування нових економічних відносин та 

відродження «середнього класу» і ,як результат, формування рівних умов для 

всіх учасників ринку. І наостанок, це умови політичного характеру: бажання 

олігархічних кланів захопити контроль не тільки над державним та 

економічним секторами, а й активне втручання у життєдіяльність 

громадянського суспільства; проявлення у політиці окремих діячів крайнього 

анархізму, з одного боку, та етатизму, з іншого, великий конфліктний потенціал 

між представниками громадянського суспільства та олігархії тощо. Означені 

вище умови є важливими чинниками у процесі формування функцій адвокатури 

та зумовлюють не тільки її функціональність, а, за великим рахунком, і взагалі 
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сучасне обличчя української адвокатури, яку ми іменували як транзитну [30, c. 

3-7]. 

Отже, виходитимемо з того, що функції адвокатури – це основні напрями її 

діяльності (впливу), що характеризують її місце і призначення в суспільстві та 

державі та зумовлені необхідністю досягнення визначених цілей. 

У ст. 131-2 Конституції України декларується, що адвокатура діє для 

надання професійної правничої допомоги. На нашу думку, це положення слід 

вважити нормативно визначеною метою функціонування адвокатури в державі.  

Зауважимо, що у конституціях країн Західної Європи та США досить рідко 

можна зустріти згадку про адвокатуру. Відповідно до загальноприйнятої думки 

конституційно-правовий статус адвокатури та її функції виходять з 

декларованого принципу правової держави у поєднанні із фундаментальними 

правами людини, які прописані там у вичерпному обсязі [143, c. 158]. Проте для 

нашої країни конституювання адвокатури вбачається необхідним з огляду на 

особливості розвитку, що зумовлено перехідним етапом. Адже, як 

висловлювався Гельвецій, «реформу моралі треба починати з реформи законів, 

але не враз, а поступово й обережно…». Тобто визнання на рівні Основного 

Закону України адвокатури необхідним елементом системи правосуддя, 

визначення мети її діяльності є необхідним і впевненим кроком на шляху до 

правової держави. 

Якщо ж звернутися до норм чинного Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», то безпосередньо мети або ж функцій адвокатури в 

ньому не визначено. Проте крізь призму визначення поняття «адвокатура 

України», яке міститься у ст. 2, цілком очевидними є завдання адвокатури, які 

нормативно сформульовані як «здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації і діяльності адвокатури…». І з цього приводу 

необхідно зауважити таке. 
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Ключовим аспектом функціонування будь-якої державної чи громадської 

інституції будь-якого типу та виду є цілепокладання. Не є винятком і такий 

інститут громадянського суспільства, як адвокатура. Саме з цілепокладання 

починається процес реалізації будь-якого наміру. Як ми вже зазначали раніше, у 

сучасній теорії та практиці існує певна плутанина щодо понять «завдання 

адвокатури», «функції адвокатури», «цілі адвокатури» тощо. Така ситуація 

певним чином спровокована недосконалістю першочергових тлумачень цих 

дефініцій. Так, переважна більшість тлумачних словників подає поняття 

«функції» в одному із значень, як тотожне поняттю обов’язку або ролі, а 

значення поняття «мети» надається ототожненим із «завданням» [154, c. 677; 

265, c. 981]. У контексті нашого дослідження таке ототожнення не є 

правильним, більше того воно неприпустиме. 

Тому спробуємо, не вдаючись до запеклих наукових дискусій, але 

враховуючи думку фахівців, розібратися у цьому питанні. Для цього слід 

дослідити теоретичну модель функціонування адвокатури як організованої 

системи. Саме тому ми і почали з мети та цілепокладання, яке знаходиться на 

верхньому щабелі такого процесу та з якого все починається. З огляду на це не 

можемо ототожнити мету, яку переслідує такий інститут, як адвокатура, із її 

завданнями. Як вже фрагментарно зазначали, метою адвокатури є створення 

такої моделі її функціонування, при якій вона максимально відповідатиме тим 

вимогам, що пред’являє до неї громадянське суспільство та держава з приводу 

захисту прав та свобод громадян. Саме під цю мету держава створює певні 

умови, а саме: формує нормативно-правовий простір, окреслює правовий статус 

та наділяє певним колом відповідних функцій. Завдання ж  адвокатура обирає 

собі самостійно відповідно до мети, функцій, умов зовнішнього правового 

середовища та структури організації всередині, оскільки вони є таким собі 

тактичним відображенням мети. Зауважимо, що мета адвокатури, її завдання та 

функції знаходяться не тільки у нерозривному зв’язку, але й у субординаційній 
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залежності, де вершиною є саме мета, заради якої вона була створена, а функції 

та завдання прямо залежать від неї та підлеглими елементами цієї конструкції. 

Наведене кореспондує висновкам, яких дійшов С. О. Іванницький, 

сформулювавши мету адвокатури як забезпечення високих стандартів надання 

професійної правничої допомоги та розмежувавши її завдання на фахові та 

корпоративні. Відповідно до цього на основі основних напрямів діяльності 

адвокатури, залежно від вектору впливу науковець виокремив зовнішні функції 

(захист, представництво, надання інших видів професійної правничої 

допомоги), які реалізуються винятково поза системою адвокатури під час 

взаємодії з клієнтами і третіми особами, та внутрішні функції (представницька, 

регуляторна, кваліфікаційна, дисциплінарна, організаційно-виконавча, 

контрольна та функція корпоративного захисту) [185, c. 145, 148–149, 157]. 

Такий підхід нам імпонує та вбачається прогресивним із багатьох причин, 

проте справедливо буде зауважити, що здебільшого в науковій літературі як 

функції адвокатури виділяються такі: 

- захист підозрюваних на досудовому слідстві, підсудних та засуджених у 

суді; 

- надання правничої допомоги громадянам та юридичним особам при 

розгляді справ різних категорій (кримінальних, цивільних, адміністративних) у 

судах й інших державних органах (господарські суди, правоохоронні органи й 

органи влади); 

- консультативна робота з надання допомоги населенню та  юридичним 

особам з правових питань [366, c. 9-10]. 

У певній інтерпретації наведений підхід можна зустріти у різних наукових 

джерелах. Західна теорія також тяжіє до нього, виокремлюючи дві функції 

адвокатури – захист в суді та юридичний консалтинг [513]. Однак зустрічаються 

у вітчизняній науці й варіації, які є нетиповими, що робить їх особливо 

цінними. Наприклад, С. В. Прилуцький до функцій адвокатури відносить 
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суспільний контроль [304, c. 307]. А М. А. Погорецький і О. Г. Яновська 

функцією адвокатури називають участь у правовому всеобучі і роз’ясненні 

законодавства населенню [284, c. 61]. 

Отже, здебільшого функції адвокатури виокремлюються крізь призму 

конкретних напрямів діяльності адвоката. І у цьому випадку дійсно можна 

говорити про них як про зовнішні функції адвокатури, оскільки вони 

відображають напрями взаємодії адвокатури через її репрезентанта – адвоката з 

клієнтами, а також іншими особами.  

Проте, на нашу думку, у глобалізованому просторі адвокатура, набувши 

визнання та статусу окремого недержавного інституту, інституту 

громадянського суспільства, реалізує низку функцій значно «більшого 

масштабу» та вищого порядку.  

Першочергово при визначенні функцій адвокатури йдеться про 

необхідність урахування не просто вектору впливу (ззовні та всередині 

адвокатури), а про симбіоз двох вихідних положень: статусу адвокатури та 

об’єктів її впливу. У такому разі вбачається можливим виокремлювати функції 

адвокатури як: 

1) інституту громадянського суспільства, об’єктом впливу якого є держава 

та суспільство (макрорівень); 

2) корпорації, об’єктом впливу якої є адвокати (мезорівень); 

3) професії, об’єктом впливу якої є фізичні та юридичні особи 

(мікрорівень) [61, c. 8-14]. 

І. Макрорівень передбачає реалізацію адвокатурою першочергово таких 

функцій, які умовно можна іменувати як інституціональні: 

– правозахисну; 

– контрольно-наглядову; 

– комунікаційно-інформаційну; 

– просвітницьку. 
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Функція правозахисту становить «серцевину» інституціональної 

адвокатури. Свого часу М. П. Орзіх писав: «Правозахисний механізм стосовно 

прав і свобод людини включає, поряд із нормативно-правовою, 

інституціональну частину – органи і організації, для яких спеціальною 

компетенцією або статутним завданням (для громадських організацій) є захист 

прав і законних інтересів людини і громадянина, і інструментальну – придатні 

для ефективного застосування засоби охорони й захисту правового положення 

особи» [267, c. 8-12].  

О. Г. Яновська розвиває цю думку, зазначаючи, що серед усіх юридичних 

засобів захисту прав людини чільне місце посідає адвокатура. Її 

фундаментальним призначенням є захист прав людини і саме тому необхідне 

досконале функціонування цього надзвичайно важливого 

правозабезпечувального інституту. Реальна здійсненність i надійна захищеність 

прав людини є найвищим критерієм прогресивності адвокатури [441, c. 157-

162]. 

Правозахисна функція адвокатури характеризується тим, що вона 

спрямована на забезпечення гарантованих державою принципів захисту прав і 

свобод особи. Свобода однієї людини виступає в єдності зі свободою всього 

суспільства і неможлива без санкціонованих державою правозахисних 

механізмів і суб’єктів забезпечення правозахисної функції, головним із яких 

виступає адвокатура. Захист інтересів фізичних і юридичних осіб є реальним 

втіленням в державі найважливіших людських цінностей – свободи, рівності, 

справедливості, демократії, здатних приносити користь особі, суспільству та 

державі [301, c. 6]. 

Правозахисна функція адвокатури найбільшою мірою характеризує її 

призначення в суспільстві як інституту, оскільки його мета та завдання 

визначаються об’єктивною необхідністю професійного захисту природних і 

набутих прав індивідів. Відтак, цілі та завдання перед адвокатурою ставлять не 
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адвокати, і навіть не держава, яка їх формалізує, а саме суспільство. У свою 

чергу адвокатура, задовольняючи суспільний запит, сприяє та забезпечує 

поступальний розвиток суспільства. Ще наприкінці ХІХ ст. видатний юрист Є. 

В. Васьковський наголошував, що «… і в кримінальному, і в цивільному 

процесі правозаступник діє як уповноважений суспільства та в його інтересах… 

Лише визнання адвокатів уповноваженими представниками суспільства, а не 

найманими посібниками приватних осіб дає адвокатурі право на існування, і 

лише під таким кутом зору може бути доведена її необхідність» [97, c. 9-11]. У 

цьому сенсі сильна та ефективна адвокатура є необхідною умовою розвитку 

громадянського суспільства. 

Саме функція правозахисту яскраво розкриває сучасну правову природу 

адвокатури, демонструючи її дуальність з акцентом на публічну складову, та 

розкриваючи взаємодію з державою, яка реалізує судову владу. «Вплітаючись» 

у механізм здійснення правосуддя, адвокатура стає спроможною виконувати 

своє соціальне призначення лише перебуваючи в постійному, хоча й складному 

діалектичному взаємозв’язку та взаємодії з державною владою,  в першу чергу, 

судовою. Водночас, у правовій та демократичній державі без незалежної та 

ефективної адвокатури неможливо забезпечити досягнення судовою владою 

поставлених перед нею завдань, не може бути й мови про ефективність 

судочинства чи справедливий суд. 

У свою чергу І.С. Яртих зазначає, що синтезована функція адвокатури як 

інституту громадянського суспільства полягає у нерозривній двоєдиності 

професійного призначення, яке реалізується: з однієї сторони, забезпеченні 

судового захисту та представництва; з іншої сторони, впливі на суспільство та 

державну владу в публічно значимих питаннях, визначених колом професійної 

компетенції [444, c. 9]. 

Це спрямовує увагу до іншої інституціональної функції адвокатури – 

контрольно-наглядової. На думку деяких учених, саме вона визначає зміст 
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адвокатури нового типу. Зокрема, А. В. Козьміних уважає, що саме адвокатура 

здатна найбільш кваліфіковано здійснювати контроль за дотриманням 

державою правових норм. Саме ця публічно-правова функція – контроль за 

дотриманням державою правових норм, визнанням і дотриманням прав і свобод 

людини і громадянина і є основною функцією адвокатури, що робить її 

важливим елементом громадянського суспільства [193, c. 9]. 

Проте більш переконливою у цьому питанні є С. Е. Лібанова, з якою ми 

солідарні щодо необхідності визнання інституціонального статусу адвокатури. 

Поверхнево вже торкалися цього питання, аналізуючи правову природу 

сучасної адвокатури в попередньому підрозділі. Проте повторимося, що саме в 

цьому статусі (інституту громадянського суспільства) адвокатура покликана 

суспільством і державою виконувати діяльність, відмінну від діяльності 

корпорації чи адвоката. Вона здатна ефективно і професійно забезпечити 

демокурію (контроль) за забезпеченням не лише судовою, але й виконавчою та 

законодавчою владою конституційних прав і свобод людини, громадянського 

суспільства… «Економічні, соціальні та правові ознаки адвокатури як 

особливого інституту громадянського суспільства, – пише С. Е. Лібанова, – 

сукупно утворюють базис для її функціонування як правозахисного інституту 

всього громадянського суспільства перед державними органами, фактично 

уповноваженого народом здійснювати функцію суспільної професійно-правової 

демокурії за забезпеченням конституційних прав і свобод людини не лише 

судовою владою, але й виконавчою владою всіх рівнів в адміністративно-

публічних конфліктах за участю громадян, а також законодавчою, беручи 

активну участь у підготовці законопроектів, які стосуються конституційних 

прав і свобод» [218, c. 86-93].  

Наведене потребує певного уточнення, оскільки наголос зроблено на 

професійному правовому контролі, що не може бути тотожним суспільному. 

Тобто контрольно-наглядова функція адвокатури, для позначення якої 
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пропонується маловідомий термін «демокурія», не може вважатися функцією 

суспільного контролю. Відмінність полягає в ступені ефективності реалізації 

такої функції, обумовленої професійними знаннями спеціального суб’єкта 

контролю. Для більшої переконливості наведемо ознаки прояву демокурії. Це: 

1) самостійний вид правового контролю; 

2) вид конституційного контролю, мета якого – гарантія конституційних 

цінностей; 

3) форма кругового зв’язку (інтегрована) інституціональних систем 

громадянського суспільства та держави; 

4) організаційно-юридичний засіб забезпечення режиму конституційної 

законності; 

5) особлива форма реалізації конституційних прав людини; 

6) спосіб реалізації спеціальними інститутами громадянського суспільства 

функції спостереження, попередження, просвітництва в праві; 

7) конституційна функція особливих інститутів громадянського суспільства 

[216, c. 33-38]. 

Демокурія є також своєрідним проявом взаємозв’язку та взаємодії 

суспільства та держави, що повертає до нашого уявлення про громадянське 

суспільство, під яким, нагадаємо, якраз розуміємо якісний стан взаємодії цих 

суб’єктів, що базується на рівноправності, взаємоповазі, довірі. У такому разі 

демокурія як функція адвокатури слугує вагомим аргументом на користь 

визнання адвокатури інститутом громадянського суспільства. Крім того, вона 

передбачає своєрідний круговий обіг і обмін інформацією між адвокатурою, 

державою та суспільством, що звертає нашу увагу до неї як до комунікативного 

феномену, а отже до змісту наступної її функції – комунікаційно-інформаційної. 

Комунікаційно-інформаційна функція адвокатури реалізується у тих 

взаємозв’язках, які формуються в процесі її розвитку як інституту 

громадянського суспільства, що, крім іншого, дає змогу говорити про неї як про 
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певний комунікаційний простір, в межах якого взаємодіють держава та 

суспільство. Цю особливість ми охарактеризували у попередньому підрозділі 

роботи, продемонструвавши «хитросплетіння» публічних і приватних інтересів, 

що характеризує правову природу сучасної адвокатури в умовах глобалізації, 

тенденцією якої, нагадаємо, є стирання меж публічного та приватного. 

Комунікація адвокатури передбачає обмін інформацією, її циркуляцію у 

взаємозв’язку «держава – адвокатура – суспільство». Загалом стан розвитку 

інституту адвокатури несе в собі інформаційний посил про стан прав людини у 

державі, їх прогрес або регрес. Історично доведено, що вона звеличується зі 

зростанням свобод громадян і занепадає разом з їх обмеженням. Інакше кажучи, 

адвокатура слугує своєрідним індикатором, показником реального стану речей у 

сфері захисту прав і свобод людини.  

Проте інформаційна складова аналізованої функції адвокатури 

проявляється не лише з позиції її статусу як носія певної інформації, а й з 

позиції споживання інформації та використання інформаційних технологій, до 

якого спонукає глобалізація, сприяючи розвитку концепту інформаційного 

суспільства. 

У широкому сенсі стандартизація та уніфікація, які превалюють серед 

способів трансформації вітчизняної моделі адвокатури, є обміном інформацією 

на міждержавному рівні. Інтеграція в європейський простір обумовлює обмін 

різноманітною інформацією у сфері організації та функціонування адвокатури, 

в процесі якого поки що домінує використання інформації, проявом чого є 

законотворча діяльність і вплив міжнародних інституцій (наприклад, ЄСПЛ) на 

розвиток вітчизняної адвокатури. 

Просвітницька функція адвокатури полягає у впливі на розвиток 

правосвідомості населення. Діяльність, спрямована на захист прав, свобод, 

інтересів осіб, передбачає задоволення їх інтересів у інформації щодо різного 

роду правових питань, а отже накопиченні необхідних знань у цій сфері. Ця 
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функція інституціональної адвокатури сприяє, як влучно висловилися 

М. А. Погорецький та О. Г. Яновська, правовому всеобучу [284, c. 61]. 

ІІ. Мезорівень дає можливість аналізувати корпоративні функції 

адвокатури, до яких варто віднести: 

– самоврядну; 

– кадрову; 

– представницьку; 

– корпоративного захисту; 

– лобістську. 

Як корпорація адвокатура спрямовує свої зусилля в напрямку 

організаційної діяльності, спроможної забезпечити адвокатам належні умови 

для ефективного здійснення адвокатської діяльності. І лідируючу (основну) 

позицію серед функцій цього рівня займає самоврядування, через зміст якого 

розкривається також сутнісна характеристика адвокатури. 

У системі понятійно-категоріального апарату самоврядування приводить 

до автономного функціонування будь-якої організаційної структури, яке 

передбачає прийняття власних рішень щодо внутрішніх питань організації, 

включення виконавців у процеси прийняття рішень; колективне управління як 

участь усіх членів організації в роботі відповідного органу управління. 

Саме самоврядна функція характеризує адвокатуру як самостійну та 

ієрархічно незалежну одиницю. 

Самоврядна функція адвокатури забезпечує функціонування останньої як 

цілісної, стійкої корпорації, сформованої за професійною ознакою. Вона формує 

такі риси, як точно означена діяльність осіб певної професії та обстоювання 

інтересів певної замкненої категорії осіб. Характерною ознакою корпорації є 

видання нею корпоративних норм як різновиду соціальних норм, що 

захищаються внутрішніми організаційними актами без втручання держави [355, 

c. 3-8]. 
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Реалізація адвокатурою самоврядної функції передбачає діяльність за 

кількома напрямами, що зумовлює необхідність виокремлення в її межах деяких 

підфункцій, зокрема:  

– регуляторної;  

– управлінської; 

– організаційно-виконавчої; 

– контрольної. 

Регуляторна функція передбачає самостійне вирішення внутрішніх питань 

організації та функціонування адвокатури, в тому числі прийняття локальних 

(корпоративних) норм, спрямованих на регулювання відносин, що виникають «в 

середині» адвокатури. 

Управлінська функція дістає прояв у впливі адвокатури як корпорації на 

адвокатів як її членів з метою спрямування їх поведінки, правила якої 

визначаються корпоративними нормами. 

Організаційно-виконавча функція передбачає планування роботи, 

виконавчо-розпорядчу діяльність; організацію діловодства та обліково-

статистичної роботи, розподіл обов’язків [185, c. 163].  

Зрештою контрольна функція як елемент самоврядування адвокатури 

передбачає здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, 

прийнятих приписів, фінансово-господарської діяльності. 

Кадрова функція адвокатури спрямована на забезпечення її безперебійної 

ефективної діяльності за допомогою селекції, навчання та виховання кадрів, які 

відповідають певним вимогам. 

Реалізація адвокатурою кадрової функції також дає змогу виокремити в ній 

дві підфункції: 

– кваліфікаційну; 

– дисциплінарну. 

Кваліфікаційна функція передбачає підбір/відбір кадрового складу 
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адвокатури, формування високопрофесійного адвокатського корпусу: перевірку 

професійного рівня осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, 

їх стажування; підвищення кваліфікації адвокатів. 

У свою чергу, дисциплінарна функція переслідує мету контролю за 

фаховістю, професійністю, етичністю представників адвокатури шляхом 

перевірки даних про вчинення ними дисциплінарних проступків і притягнення 

до дисциплінарної відповідальності. 

Представницька функція адвокатури реалізується у механізмі обстоювання 

інтересів адвокатського співтовариства як у відносинах із державою, 

суспільством, так і у відносинах з адвокатами. У цьому сенсі представницька 

функція відзначається комунікативною складовою та тісно пов’язана з іншою – 

функцією корпоративного захисту, яка передбачає захист прав та інтересів 

адвокатів, гарантій їх професійної діяльності. 

Виокремлення нами лобістської функції пов’язано зі зростаючою 

політизацією правових інститутів і, як наслідок, віднесення адвокатури до 

квазіполітичних інститутів. Це, в свою чергу, вимагає від адвокатури 

проведення активної політики, спрямованої не просто на захист своїх інтересів, 

а й на отримання певних переваг, власних вигод. Характерною рисою сучасної 

адвокатури є те, що вона стає активним учасником формування правової 

політики в державі. Сьогодні адвокатура займає не лише позицію «оборони», 

або «спостереження», а й активного «наступу», лобіюючи власні законопроекти 

не лише щодо питань у сфері організації своєї діяльності, а й відносно 

необхідності внесення змін до податкового, пенсійного та іншого законодавства 

[30, c. 3-7]. 

ІІІ. Мікрорівень визначає «професійні» функції адвокатури, які 

реалізуються крізь призму здійснення адвокатської діяльності, та систему яких 

становлять: 

– захист; 
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– представництво; 

– юридичний консалтинг. 

Захист у науковому обігу є досить багатозначною категорією. Так, 

І. В. Гловюк слушно зазначає, що у широкому розумінні захист є діяльністю, 

спрямованою на поновлення порушених прав та свобод, законних інтересів 

будь-якого суб’єкта процесу. У вузькому розумінні захист є кримінально-

процесуальною функцією, яка має чітку цільову спрямованість – протистояти 

кримінальному переслідуванню, та визначене коло суб’єктів, яке є більш 

вузьким, а саме суб’єктів, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування 

у різних його формах (порушення кримінальної справи, підозра, 

обвинувачення), їх законних представників та захисників [124, c. 154-156]. 

В. О. Попелюшко під функцією захисту розуміє породжений кримінальним 

переслідуванням, здійснюваний відповідно до закону та виражений у формі 

правових відносин вид (напрямок, компонент, частина), виконуваний 

суб’єктами захисту, спрямований на повне або часткове спростування 

обвинувачення, реабілітацію невинного, пом’якшення відповідальності 

винного, охорону прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого і надання їм необхідної кваліфікованої 

допомоги [287, c. 155]. 

Учені виділяють такі ознаки функції захисту: спрямованість на заперечення 

підозри або обвинувачення; спрямованість на виявлення обставин, що 

виправдовують обвинуваченого, виключають або пом’якшують його 

відповідальність, пом’якшують покарання; спрямованість також на охорону 

особистих та майнових прав осіб, які мають право на захист; спрямованість на 

сприяння застосуванню інституту реабілітації невинуватого; специфічне коло 

суб’єктів реалізації функції; можливість використовувати всі вказані у законі 

заходи та засоби для реалізації функції [125, c. 121-130].  

Необхідно зазначити, що останніми роками аналізу різноманітних аспектів 
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захисту у вітчизняній доктрині приділено чимало уваги. Свідченням цьому є 

наукові дослідження таких учених, як І. В. Гловюк [125; 126 та ін.], М. А. 

Погорецький [281; 279; 280; 283; 278 та ін.], В. О. Попелюшко [287; 286 та ін.], 

О. С. Старенький [377; 378; 375; 376 та ін.], О. Г. Яновська [439; 443; 442 та ін.] 

та інші. 

Проте як функція адвокатури захист має нормативне визначення, 

передбачене у ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

відповідно до якої це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні 

захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішується питання про їх застосування 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. 

Однак наведене законодавче положення містить методологічну помилку, 

яка полягає у визначенні захисту через захист (idem per idem – те ж саме через 

теж саме). 

Тому заслуговує на підтримку визначення захисту, запропоноване у 

законопроекті, який передбачає нову редакцію Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» [323]. Відповідно до ст. 1 запропонованої нової 

редакції захист постає як діяльність адвоката з метою відновлення, забезпечення 

реалізації, дотримання або запобігання порушенню прав, свобод і 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 
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адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне 

правопорушення. 

Таким чином, функцію захисту адвокатура реалізує не лише у 

кримінальному провадженні, де передбачено її монопольне право, а й в межах 

процедури притягнення особи до адміністративної відповідальності. 

Монопольне становище адвоката як захисника у кримінальному 

провадженні, особлива значущість цієї сфери, об’єктивно зумовлюють 

висновок, що функція захисту є однією з тих функцій, які найбільш повно 

відображають сутність адвокатури як правового інституту, основною метою 

якого є захист порушених прав [284, c. 61]. Основні положення про роль 

адвокатів акцентують увагу на спеціальних гарантіях саме у кримінальній 

юстиції, передбачаючи обов’язок уряду забезпечити можливість особі 

(затриманій, заарештованій, поміщеній у тюрму) бути поінформованою про 

право на адвоката, на його допомогу, швидкий допуск до нього, зустріч і 

комунікацію [268]. 

Представництвом у контексті функцій адвокатури є діяльність адвоката від 

імені іншої особи – клієнта з метою захисту, відновлення, забезпечення 

реалізації або запобігання порушенню прав, свобод та інтересів клієнта в судах, 

Конституційному Суді України, в третейських судах, міжнародному арбітражі, 

інших міжнародних юрисдикційних органах, у виконавчому провадженні, в 

державних або міжнародних органах та установах, органах місцевого 

самоврядування, перед фізичними, юридичними особами та (або) їх 

об’єднаннями.  

На думку Н. Бакаянової, до ознак представництва як виду діяльності 

адвоката можна віднести ознаки, які загалом характеризують його як інститут 

процесуального права, а саме: 1) представник завжди виступає від імені та в 

інтересах особи, яку він представляє; 2) представник є юридично зацікавленою 

в результатах розгляду справи особою (як правило, особою, яка бере участь у 
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справі); 3) виходячи з того, що він є зацікавленою в розгляді справи особи, він 

має як загальні права та обов’язки таких  осіб, так і ті, що характеризують його 

спеціальний процесуально-правовий статус; 4) особа, яку представляє 

представник, залишається учасником процесу з усіма належними їй загальними 

і спеціальними процесуальними правами та обов’язками як у разі, коли вона 

безпосередньо бере участь у судових засіданнях чи при вчиненні процесуальних 

дій, так і тоді, коли вона такої участі не бере; 5) процесуальні дії представника 

породжують правові наслідки для особи, яку він представляє, за умови, що 

представник діє в межах наданих йому цією особою або законом повноважень 

[21, c. 30-35]. 

Представництво як вид адвокатської діяльності охоплює значну сферу 

правовідносин, які виникають як у судовому процесі (судове представництво), 

так і поза ним. Однак зміни, яких зазнали конституційні положення щодо 

правосуддя, акцентували увагу на адвокаті як особливому суб’єкті судового 

представництва, закріпивши норму, що «винятково адвокат здійснює 

представництво іншої особи в суді…». Винятки з цього правила становить 

представництво у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо 

виборів і референдумів, малозначних спорах, а також стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена (ст. 131-2 Конституції України). Наведені 

конституційні норми були трансформовані у площину процесуального 

законодавства, положення якого достатньою мірою уніфіковані та визначають 

адвоката як суб’єкта правничої допомоги, видом котрої є представництво.  

Той факт, що представництвом охоплюється досить широкий спектр 

різновидів адвокатської діяльності, яку можна розмежувати за суб’єктним 

складом, видом юрисдикційного процесу та іншими критеріями, свідчить про 

затребуваність, поширеність і універсальний характер цієї функції. 

Функція юридичного консалтингу в адвокатурі реалізується шляхом 
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надання консультацій і роз’яснень із правових питань, надання правової 

інформації, юридичного супроводу діяльності юридичних і фізичних осіб, 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави, 

міжнародних організацій тощо. 

Юридичний консалтинг в адвокатській діяльності може охоплювати різні 

напрями: від питань застосування чинного законодавства до порад з приводу 

вибору стратегії поведінки у певній ситуації. Хоча адвокат не є єдино 

можливим суб’єктом реалізації цієї функції, його статус дозволяє говорити про 

здійснення юридичного консалтингу на професійній основі. 

Наведені «професійні» функції адвокатури передбачені чинним 

законодавством і притаманні в певній інтерпретації усім адвокатурам світу. 

Проте вони не вичерпують себе. 

Як зазначає С. О. Іванницький, звуження клієнтської бази через економічну 

кризу в останні роки постійно ставить на порядок денний питання розширення 

переліку видів адвокатської діяльності, свідченням чого є пропозиції доповнити 

його фідуціарною діяльністю, медіацією, діяльністю ескроу-агента тощо [185, c. 

160]. Проте економічний фактор, уважаємо, хоч і має вагоме значення, але не 

вирішальне. Прагнення адвокатури розширити свої можливості, сферу свого 

впливу зумовлено якраз процесами глобалізації, які спричиняють 

широкомасштабний обмін інформацією, досвідом, прогресивними ідеями тощо. 

У цьому сенсі ми не придумуємо нічого нового, а лише користуємося чужими 

здобутками [57, c. 14-18].  

Наприклад, інститут медіації у багатьох країнах вважається ефективним 

альтернативним засобом вирішення конфліктів. Водночас в Україні він досі не 

набув широкої популярності, хоча поступово впроваджується в реалії 

сьогодення. Його дослідники та прихильники наполягають на необхідності 

популяризації медіації, зазначаючи, що Україна знаходиться в унікальній 

ситуації, коли практика застосування процедури медіації хоч і незначна,однак 
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йде попереду нормативного регулювання. Це, у свою чергу, зумовлює не лише 

значний інтерес науковців до питань, пов’язаних із розвитком медіації, а й 

представників різних інституцій, кожен з яких вважає за можливе та навіть 

необхідне виконувати цю «роль». За останні роки побачили світ наукові роботи, 

в яких обстоюється позиція щодо можливості здійснювати медіаційну 

діяльність адвокатом [73] або прокурором [398]. А оновлення процесуального 

законодавства, яке зумовило появу інституту врегулювання спору за участі 

судді, дає підстави говорити сьогодні про наявність ще й у діях суду ознак 

медіації. 

Таким чином, має місце дискусія, яка потребує відповідей на чимале коло 

питань, ключовим серед яких є необхідність концептуально визначитися з 

моделлю медіації: вона повинна стати частиною традиційного провадження чи 

альтернативою йому? Однак, якщо вже обирати серед зазначених трьох 

суб’єктів, то, на нашу думку, адвокатура має найбільше шансів, оскільки є 

недержавним правозахисним інститутом. Відносно інших лише адвокат 

спроможний забезпечити відкрите і необмежене спілкування, комунікацію, 

варіативність у пошуку рішень, тобто все те, що є характерним для медіації, на 

відміну від формалізованого судового процесу. Однак необхідно враховувати, 

що історія розвитку інституту медіації в інших країнах свідчить, що 

запровадження медіації у судову систему таких країн, як Австралія, Велика 

Британія, Канада, Нова Зеландія сприймалося «в штики» саме адвокатською 

спільнотою. Більше того, результати окремих зарубіжних досліджень 

демонструють, що шанси на успішне досягнення домовленості зазвичай 

зменшуються через присутність та участь адвокатів. При цьому зазначається, 

що проблема полягає у тому, що адвокати досить часто противляться медіації; 

першопричина їх небажання двояка: вони хочуть зберегти свою монополію на 

судовий процес, і вони фінансово зацікавлені у використанні традиційних 

судових процедур [139, c. 67-78]. 
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Ще одна новація, яка пропонується адвокатській спільноті, – діяльність 

адвоката як ескроу-агента. Вона полягає у тимчасовому зберіганні за 

дорученням клієнта депонованих сторонами договору документів, майна або 

коштів до моменту виконання умов, передбачених договором сторін [324]. Це є 

незвіданою поки що для адвокатури, та й загалом вітчизняного ринку 

юридичних послуг, сферою. 

Метою ескроу (від англ. escrow – умовне депонування) є забезпечення 

прозорості та добросовісності реалізації угоди. Як зазначає А. Іванцова, 

характерною рисою ескроу є відповідальність ескроу-агента перед усіма 

учасниками угоди відразу. Відповідно, ескроу є гарантією безпеки угоди для 

всіх її сторін. У випадку застосування механізму ескроу відповідна умова 

відображається в основному зобов’язанні та є однією з його істотних умов. 

Дослідивши зарубіжний досвід, науковець алгоритмізувала ескроу таким 

чином: 

1) сторони основного зобов’язання укладають договір ескроу з ескроу-

агентом (по суті посередником). Зазвичай, це тристоронній договір, який 

укладається одночасно з основним зобов’язанням; 

2) покупець перераховує на банківський рахунок ескроу-агента (ескроу-

рахунок) ціну договору. Зазвичай, ескроу-рахунок – це спеціальний банківський 

рахунок, який на своє ім’я відкриває ескроу-агент для зберігання грошових 

коштів, перерахованих покупцем, і їх подальшої передачі продавцю. Ескроу-

агент жодним чином не може використовувати грошові кошти, які знаходяться 

на цьому рахунку; 

3) продавець передає ескроу-агенту документи, які необхідно передати за 

основним договором (документ про передачу акцій, правовстановлювальні 

документи на майно тощо); 

4) ескроу-агент перевіряє форму та зміст переданих йому документів на 

відповідність умовам основного зобов’язання. Якщо документи відповідають 
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вимогам, він передає їх покупцю та одночасно перераховує ціну угоди 

продавцю. Якщо документи не відповідають вимогам, ескроу-агент повертає їх 

продавцю, а грошові кошти повертаються покупцю. В такому випадку угода 

припиняється. 

Залежно від конкретної ситуації та бажання сторін описаний алгоритм 

може бути змінено [175, c. 57-60]. 

Убачається, що запорукою успішної діяльності ескроу-агента є довіра, яка 

тісно пов’язана з такою ознакою, як професійність, що привертає увагу до 

вимог як відносно суб’єкта такої діяльності, так і законодавчої регламентації її 

здійснення. Тобто не достатньо законодавчо передбачити можливість адвоката 

виступати ескроу-агентом. Необхідно нормативно врегулювати вимоги до такої 

угоди та процедуру ескроу. 

Наступне, пропоноване до реалізації нововведення, стосується фідуціарної 

діяльності, яка в одному випадку визначається як діяльність адвоката, 

адвокатського бюро або об’єднання, що полягає в управлінні майном 

(грошовими коштами, цінними паперами, валютними цінностями тощо) клієнта 

від його імені в зв’язку з наданням клієнту правничої допомоги [324]; а в 

іншому – як право одержання на зберігання або відкритий адвокатом рахунок 

ескроу (умовне договірне депонування) від імені та за рахунок клієнта 

валютних цінностей та/або товарів, а також розміщення та управління ними від 

імені та за рахунок клієнта [324].  

Загалом поняття фідуції (від лат. fiducia) тлумачиться як угода, договір, 

заснований на довірі [335, c. 423]. О. С. Іоффе вважав, що фідуціарний характер 

властивий лише тій угоді, сутність якої спирається на взаємну довіру її 

учасників [182, c. 208]. А Г. Ф. Шершеневич зазначав, що правовідносини, які 

мають фідуціарний характер, засновані на взаємній довірі та на припущенні 

чесності і здатності у контрагентів [428, c. 662]. Тобто, як і в попередньому 

випадку, в основі фідуціарної діяльності лежить довіра та спільне 
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волевиявлення. Проте важливе значення має те, що у будь-якому випадку 

йдеться про діяльність, яка має ознаки фінансових послуг, оскільки відповідно 

до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»  фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що 

здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, 

а у випадках, передбачених законодавством,  і за рахунок залучених від інших 

осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної 

вартості фінансових активів [320]. Положення цього Закону категорично 

вимагають системного підходу до законодавчого врегулювання можливості 

здійснення адвокатом фідуціарної діяльності. Зокрема, ст. 5 передбачено, що 

фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо 

передбачено законом, фізичними особами – підприємцями. Виключне право або 

інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються 

законами про діяльність відповідної фінансової установи та нормативно-

правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання ринків 

фінансових послуг. Крім цього, є й інші імперативні приписи, які яскраво 

свідчать про те, що для того, аби адвокат мав змогу здійснювати фідуціарну 

діяльність в Україні, недостатньо лише вказати про це у профільному законі. 

Необхідно вносити зміни у законодавство, яке регулює сферу фінансових 

послуг. Однак жодний із чинних законопроектів, які таку діяльність 

передбачають, цього не враховує. 

У країнах ЄС питання, пов’язані з розпорядженням адвокатом коштами 

(активами) клієнта, врегульовано Загальним кодексом правил для адвокатів 

країн Європейського Союзу, пункт 3.8. якого регламентує правила фідуціарної 

діяльності адвоката. Це взаємопов’язано з тим, що інструменти фідуціарних 

відносин і ескроу виникли та широко застосовуються в країнах англо-

саксонського права. І, незважаючи на те, що імплементація таких інструментів в 

правовій системі країни європейсько-континентальної системи права 
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характеризується деякими труднощами та особливостями, користувачами таких 

послуг є значна частина громадян [175, c. 57-60]. 

Короткий аналіз пропонованих до запровадження в адвокатській діяльності 

новацій (медіації, ескроу, фідуціарної діяльності) дає можливість говорити, що 

спільною їх рисою є довіра до адвоката, яку серед іншого пов’язують з його 

професійним статусом. Однак такі інститути, як медіація та ескроу, акцентують 

увагу на адвокатові як посереднику, а ескроу та фідуціарна діяльність змінюють 

уявлення про сферу діяльності адвоката, перетворюючи його на фінансового 

агента. Проте це відкриває широкі можливості для адвокатури, які також 

можуть змінити традиційні уявлення про її роль в суспільстві. Втім, необхідно 

зазначити, що, на наше переконання, реалізація цього задуму є питанням 

перспективи, а не сьогодення. Аргументи з цього приводу ми виклали вище. 

У підсумку зазначимо, що функціональність вітчизняної адвокатури 

зумовлена її статусом як інституту, як корпорації, як професії, що дає змогу 

диференціювати функції відповідного рівня і цільового призначення. Функції 

адвокатури є динамічними категоріями, що розвиваються під впливом факторів 

різного роду (економічного, політичного, геополітичного та інших), 

зумовлюючи модернізацію адвокатури та забезпечуючи її відповідність 

тенденціям суспільного розвитку. Це, у свою чергу, дозволяє адвокатурі 

розвиватися та залишатися суспільно необхідною та затребуваною як державою, 

так і суспільством інституцією. 

2.3. Світовий досвід організації адвокатури та його вплив на 

вітчизняну модель 

 

Як ми вже неодноразово зазначали у попередньому розділі нашого 

дослідження, глобалізація як об’єктивне явище обумовлює інтеграційні та 

консолідаційні процеси, що трансформують національну правову систему 

загалом та інститут адвокатури зокрема. Чинники такої трансформації є 
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різнорідними за своєю природою та джерелом походження. Проте чільне місце 

серед них посідає міжнародний досвід, оскільки, нагадаємо, характерною 

особливістю розвитку нашої держави як країни перехідного (транзитного) типу 

є орієнтація не стільки на внутрішні потреби, скільки на світову практику, 

зокрема, й у питаннях організації адвокатури. Прагнення відповідати 

міжнародним стандартам, що існують у цій сфері, їх імплементація у вітчизняну 

модель є тому яскравим доказом. Відтак, вивчення міжнародного досвіду 

організації адвокатури окреслить певні орієнтири щодо напрямів розвитку цього 

інституту в Україні. 

Для досягнення нашої мети в межах цього підрозділу очевидною є потреба 

у певній типологізації країн, досвід яких в організації адвокатури, на нашу 

думку, можна вважати таким, що справив істотний вплив на формування 

уявлень про ефективну побудову системи адвокатури з позиції особливостей 

(геополітичних, економічних, політичних, соціальних) розвитку нашої держави. 

До країн першого типу (групи) слід віднести країни, які єднають нас 

історією свого розвитку. Йдеться про країни, що входили до складу СРСР, а 

отже на певному історичному етапі перебували у схожих умовах становлення. 

Наша увага буде зосереджена на досвіді організації адвокатури у таких країнах, 

як Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова та Білорусь, вибір яких ми 

пояснимо далі. Географічне розташування, яке суттєво вливає на формування 

політики нашої держави, вимагає окремої уваги до досвіду Російської 

Федерації. 

Другу групу складають країни західної Європи, досвід яких у сфері 

організації адвокатури є не стільки найбільш передовим у світі, скільки 

найбільш, в історичному плані, вивіреним, сталим і таким, що відповідає 

спільній для них і України правовій системі – романо-германській 

(континентальній). Окремо тут слід наголосити на прагненні України 
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інтегруватися в європейський простір, що закономірно вимагає уваги до 

«правил», за якими цей «простір» функціонує. 

І до третьої групи доцільно віднести країни англо-саксонської системи 

права (США та Велика Британія), яка хоча і відрізняється від вітчизняної за 

цілою низкою факторів, проте за час свого існування надбала достатньо дієвий 

механізм організації адвокатури і адвокатської діяльності, що підтверджується 

високою якістю послуг, які надаються американськими та британськими 

адвокатами, та їх високим статусом у суспільстві. Крім того, в аспекті нашого 

дослідження  вагоме значення має той факт, що тривалий час США вважалися 

центром глобалізації, її локомотивом. Такі уявлення панували на початку 1990-х 

років і яскраво виражені у працях Ф. Фукуями [463]. І хоча З. Бжезинський 

зауважує, що у першому десятилітті ХХІ ст. з’явився вибір між домінуванням і 

лідерством США [522], а інші твердять про «формування глобальної системи на 

основі мультицивілізації» [262, c. 7], вплив США на розвиток інших країн, 

зокрема нашої, залишається суттєвим і доволі відчутним. 

Отже, варто розпочати з того, що Україна на пострадянському просторі є 

не одинокою у своїх намірах інтегруватися в європейське співтовариство. 

Цьому процесу сприяє зовнішня політика Європейського Союзу, яка отримала 

назву «Східне партнерство» та передбачає співробітництво ЄС із шістьма 

східноєвропейськими країнами – Азербайджаном, Вірменією, Грузією, 

Молдовою, Білоруссю та Україною. Саме це й обумовило наш вибір і увагу до 

їх досвіду в організації адвокатури. Зазначимо, що основна мета Східного 

партнерства – сприяння політичним і економічним реформам у країнах-

партнерах. Реформа у сфері правосуддя в окреслених державах стала предметом 

цільової програми «Сприяння правовій реформі в країнах Східного 

партнерства», одним із аспектів якої стало питання професійної діяльності 

адвокатів крізь призму відповідності європейським стандартам.  
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Щоб уникнути надмірної деталізації законодавчих норм, які регулюють 

питання організації адвокатури в обраних країнах пострадянського простору, 

передусім доцільно звернутися до підсумкової доповіді робочої групи 

«Професія адвокат» (2012 р.), підготованої в рамках вище згаданої програми. 

Зокрема, в ній проаналізовано стан адвокатури з позиції найбільш значущих 

питань, до яких відноситься: роль, організація, функціонування адвокатської 

асоціації; порядок доступу до професії; важливість початкової та безперервної 

підготовки; питання етики та дисциплінарної відповідальності. 

Так, роль адвокатури оцінено на відповідність світовим стандартам, які 

стосуються ролі асоціацій адвокатів і відображені в європейських стандартах. 

Наприклад, Основні принципи ООН вказують, що адвокати повинні мати 

можливість створювати та вступати в самоврядні професійні асоціації для 

представництва своїх інтересів, підтримки безперервного навчання та 

підготовки, а також захисту своєї професійної репутації. Виконавчий орган 

професійних асоціацій повинен обиратися серед її членів і здійснювати свої 

функції без зовнішнього втручання. Проте головним документом, що складає 

основу європейських стандартів, як зазначається у доповіді, є Рекомендація Rec 

(2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної 

діяльності адвокатів. Вона встановлює, що адвокати повинні мати право та 

повинні заохочуватися до створення і приєднання до професійних місцевих, 

національних і міжнародних асоціацій, які самостійно або спільно з іншими 

органами виконують завдання щодо зміцнення професійних стандартів і захисту 

незалежності та інтересів адвокатів. Існування асоціації адвокатів як 

професійної має надважливе значення. Професійна асоціація передбачає, що її 

членами можуть бути лише адвокати, і що асоціація здійснює діяльність, 

пов’язану з професійними інтересами її членів [328, c. 7]. 

Окремо зроблено наголос, що асоціації адвокатів або інші професійні 

об’єднання адвокатів повинні бути самоврядними органами, незалежними від 
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влади та громадськості. Тобто виділено два аспекти, а саме самоврядність і 

незалежність. 

«Самоврядність можливо оцінити, поглянувши на структуру адвокатської 

асоціації. Її органи повинні формуватися демократичним чином. Не повинно 

існувати штучних перешкод у процесі їх формування. Навіть якщо членство не 

є обов’язковим для всіх адвокатів, рішення адвокатської асоціації повинні 

поширюватися на всіх. Асоціація повинна мати право приймати кодекс 

поведінки та здійснювати дисциплінарний розгляд, або, принаймні, відігравати 

в ньому важливу роль. 

Незалежність асоціації адвокатів передбачає незалежність від влади та 

громадськості. У влади не повинно бути можливості втручатися ні в процес 

прийняття рішень асоціації, ні в процес формування її органів. Ці ж правила 

стосуються й громадськості – асоціація адвокатів повинна виказувати захист від 

зовнішнього впливу. Звичайно, в адвокатської асоціації є право та обов’язок 

співпрацювати з владою. Проте співробітництво ніколи не повинно переростати 

у втручання в процес прийняття рішень чи процес формування органів асоціації 

[328, c. 8]. 

Отже, зосередивши свою увагу на аналізі законодавчих положень, які 

регулюють організацію адвокатури у Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та 

Україні, міжнародні експерти станом на 2012 рік дійшли висновків, що «у всіх 

країнах, окрім України, діють професійні незалежні самоврядні асоціації 

адвокатів. Загалом, регулювання їх діяльності, як це викладено в національних 

законах, відповідає європейським стандартам» [328, c. 19]. І хоча Україна того ж 

року усунула цю «прогалину», прийнявши 5 липня Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», який передбачив створення 

Національної асоціації адвокатів України, очевидним залишається той факт, що 

за темпами реформування та запровадження європейських стандартів на 

законодавчому рівні вітчизняна адвокатура є аутсайдером [63]. 
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Однак тут необхідно зробити певне застереження. Визнання відповідності 

міжнародним стандартам стосується питання законодавчих підходів до 

організації адвокатури і не може сприйматися як оцінка самого стану 

адвокатури у відповідних країнах. Яскравим тому прикладом слугує, зокрема, 

фактична ситуація функціонування адвокатури в Азербайджані, який за 

кількістю діючих адвокатів посідає одне з останніх місць у світі. За даними 

різних моніторингів, адвокатура як асоціація в цій країні характеризується як 

авторитарна та така, що перешкоджає входженню до неї незалежних, 

професійних, політично активних юристів, які займаються правозахисною 

діяльністю, та відіграє в державі роль «декорацій для правосуддя», що зводить 

нанівець роль адвокатури як юридичної професії та правозахисного інституту 

[149; 26].  

Як наслідок у квітні 2018 р. ЄСПЛ постановив рішення від 19 квітня 2018 

р. у справі «Hajibeyli and Aliyev v. Azerbaijan», в якому вказав на низку 

серйозних вад в організації азербайджанської адвокатури. Суд наголосив, що 

створення справедливої системи правосуддя гарантує незалежність адвокатів 

без будь-яких обмежень, впливів, спонукань, тиску або погроз, а також 

рекомендував уряду сприяти свободі професії адвоката без дискримінації та 

неналежного втручання з боку влади чи громадськості [480].  

Викладене свідчить, що недостатньо задекларувати європейські цінності в 

організації адвокатури на законодавчому рівні. Необхідно їх реалізувати 

відповідно до духу, ідеології, яку вони втілюють, відійшовши від формалізму та 

позитивізму, який тривалий час сповідувався країнами пострадянського 

простору в організації та функціонуванні органів системи правосуддя. Проте це 

процес не одного дня і не одного року. Має відбутися зміна поколінь, щоб 

змінилася правосвідомість і еволюціонувала правова культура в суспільстві [65, 

c. 112-117]. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-182173%22]}
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Попри це варто відзначити, що в організації адвокатури на 

пострадянському просторі тенденція об’єднання всіх адвокатів у єдину 

професійну організацію з обов’язковим членством зумовлена прагненням 

відповідати європейським стандартам, на що звертали увагу провідні вчені [134, 

c. 55-62], мала визначальний вплив і позитивно позначилася на формуванні 

відповідної моделі цього правозахисного інституту в державі. 

Окремо слід відзначити той факт, що інституційний статус адвокатури в 

країнах пострадянського простору законодавчо визначено по-різному. 

Наприклад, у Законі Республіки Білорусь від 30 грудня 2011 р. «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність в Республіці Білорусь» адвокатура визначається як 

правовий інститут, покликаний надавати відповідно до Конституції Республіки 

Білорусь на професійній основі юридичну допомогу з метою здійснення та 

захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб [311]. Закон 

Азербайджанської Республіки від 28 грудня 1999 р. «Про адвокатів і 

адвокатську діяльність» визначає адвокатуру як незалежний юридичний 

інститут, який професійно здійснює діяльність щодо юридичного захисту [306]. 

У Молдові та Грузії законодавче визначення адвокатури відсутнє, натомість 

йдеться про адвокатську діяльність (у Молдові [310])  чи адвокатську практику 

(у Грузії [307]). А ось у Вірменії адвокатура визначається як професійне 

співтовариство адвокатів, яке як інститут громадянського суспільства  не 

входить до системи державних органів і органів місцевого самоврядування 

[309]. Аналогічне законодавче визначення адвокатури як інституту 

громадянського суспільства притаманне також Російській Федерації [308]. І тут 

хотілося б зазначити про таке. 

Ідея нормативного закріплення адвокатури як інституту громадянського 

суспільства активно підтримується російськими вченими (О. П. Галоганов, 

С. А. Деханов, С. Е. Лібанова та інші) та позитивно оцінюється окремими 

вітчизняними науковцями. Зокрема, В. В. Заборовський, звертаючись до досвіду 
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Російської Федерації, наполягає на необхідності «на конституційному рівні 

чітко закріпити правовий статус адвокатури як інституту громадянського 

суспільства» [163, c. 46]. Проте нам така пропозиція видається не доцільною. І 

пов’язано це, перш за все, з нашим розумінням концепту громадянського 

суспільства, яке виклали у попередніх частинах цієї роботи. Вважаємо, що 

сьогодні «громадянське суспільство» набуває значення, за якого його не слід 

протиставляти державі, а навпаки: воно виражає ступінь взаємодії, комунікації 

останньої з суспільством. Саме у такому сенсі адвокатура виступає його 

інститутом, «виростаючи» з приватного інтересу у функцію державної 

(публічної) ваги. Тому немає потреби у законодавчому визначені адвокатури як 

інституту громадянського суспільства. Адже сьогодні вона таким є apriori. Крім 

того, надмірне втручання держави у розвиток інститутів громадянського 

суспільства може спотворити його траєкторію, позбавивши самостійності та 

самоврядності, зробивши цей процес підконтрольним і цілковито керованим 

владою. Як влучно підмітив С. О. Деханов, у формально-юридичному сенсі 

організація адвокатури в державі повинна відповідати політичному режиму як 

системі організації державної влади. У державах із розвинутими політико-

правовими інститутами протиріччя між адвокатурою та політичним режимом, 

як правило, відсутні. Проте для окремих держав проблема полягає в тому, що 

визнаючи на словах і навіть у формі закону незалежність (в нашому випадку 

належність до громадянського суспільства) адвокатури, держава використовує 

цей інститут у власних інтересах [144, c. 77-85].  

В організаційному плані сьогодні адвокатура в Росії має структури на 

федеральному рівні і на рівні суб’єктів РФ. На федеральному рівні адвокатура 

представлена Федеральною палатою адвокатів, вищим органом якої є 

Всеросійський з’їзд адвокатів, а колегіальним виконавчим органом – рада 

Федеральної палати адвокатів РФ. На рівні суб’єктів РФ адвокатура 

представлена адвокатськими палатами суб’єктів Федерації, вищим органом 
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адвокатської палати є збори (конференція) адвокатів, а колегіальним 

виконавчим органом – рада адвокатської палати, а також діють ревізійна та 

кваліфікаційна комісії. Професійні асоціації адвокатів справляють значний 

вплив, підтримуючи професійні стандарти адвокатської діяльності, обстоюючи 

права та інтереси своїх членів. 

Наведене свідчить, що організація адвокатури в країнах пострадянського 

простору також тісно пов’язана з державним і адміністративно територіальним 

устроєм [49]. Україна у цьому сенсі не є винятком. Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено функціонування органів 

адвокатського самоврядування на національному та регіональному рівнях, а 

сфера їх повноважень «обмежується» відповідною територією. Так, відповідно 

до ст. 42 вказаного Закону адвокатське самоврядування здійснюється через 

діяльність конференцій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва, міста Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної 

Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), КДКА (Автономної 

Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), ВКДКА, ревізійних 

комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 

міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, РАУ, з’їзду адвокатів 

України. 

Організація адвокатури в державі за територіальною ознакою дала 

науковцям можливість говорити про територіальність як її організаційний 

принцип, що притаманний більшості країн світу [185, c. 332]. Проте в окремих 

європейських країнах (Франція, Італія, Німеччина, Болгарія) архітектоніка 

адвокатури зумовлена зовсім іншим чинником – судовим устроєм держави. 

Принцип обумовленості судоустроєм полягає в побудові адвокатури на 

підставі судового устрою держави, зокрема утворення регіональних, 

національних та/або спеціальних органів адвокатського самоврядування в 

межах сфери юрисдикції судів певного рівня (виду, інстанційності); наявність 
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особливого механізму добору і забезпечення функціонування окремої 

привілейованої категорії адвокатів, уповноважених практикувати перед 

визначеними судами; закріплення обов’язку утримання адвокатської контори за 

місцезнаходженням певних судів; встановлення для іноземних адвокатів 

еквівалентних обмежень на представництво перед судами приймаючої держави 

залежно від обсягу отриманих прав практики перед судами домашньої 

юрисдикції та інше [185, c. 341]. 

Яскравим прикладом є організація адвокатури у Франції, яка відзначається 

значним впливом вікових традицій у цій сфері [62]. Так, професійне об’єднання 

адвокатів Франції відбувається за принципами вертикального самоуправління та 

горизонтальної самоорганізації. Кожний адвокат повинен входити до колегії 

адвокатів  (le Barreau – колегія адвокатів, утворена при кожному трибуналі 

великої інстанції). Кожна колегія має свої органи управління у вигляді Ради 

колегії (conseil de l’ordre), члени якої вибираються адвокатами строком на три 

роки, та Президента колегії адвокатів (le Battonier), який обирається одноразово 

строком на два роки, і який головує в Раді колегії адвокатів. Представницьким 

органом адвокатської спільноти на національному рівні виступає Національна 

рада адвокатських колегій (le Conseil national des barreaux). Вона представляє 

інтереси адвокатського співтовариства в органах влади та складається з членів, 

які обираються адвокатами [327, c. 13-14]. 

В Італії також адвокати організовані на місцевому рівні в адвокатські 

палати, які діють у межах кожного судового округу. Ці палати ведуть реєстр 

адвокатів і здійснюють добір в адвокатуру. Основним органом управління 

адвокатськими палатами виступає Рада Ордену (Consignio dell, ordine). Саме 

Рада вирішує питання про внесення до професійного списку адвокатів. 

Розпорядження про включення у список, прийняте Радою ордена, видається 

публічно і з цього моменту є офіційним адміністративним актом, що дає статус 

професіонала [467, c. 10]. Вищим органом самоврядування у професійному 
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співтоваристві усіх адвокатів Італії виступає Національна рада адвокатів, яка 

відноситься до Міністерства юстиції Італії і складається з адвокатів, які 

працюють у Верховному суді Італії. 

Адвокат може здійснювати свою діяльність у всіх судах на території всієї 

Італії. Проте, щоб виступати у деяких судах (суди вищої інстанції: 

конституційний суд, касаційний суд, державна рада, вищий трибунал), 

необхідно бути внесеним у список адвокатів, які мають право виступати в судах 

вищої інстанції, для чого необхідно мати безперервний стаж адвокатської 

діяльності не менше 12 років і подати заяву до Національної ради адвокатів. 

Зауважимо, що з набранням чинності в Італії Закону від 31 грудня 2012 р. 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність в Італії», який був завершальним 

акцентом у проведенні правової реформи, відбулися суттєві зміни у підходах до 

організації професійної діяльності адвоката. Зокрема, з позиції користі, 

можливості та доцільності запозичення досвіду привертають на себе увагу такі 

моменти: 

1. Передбачається, що Рада Ордену адвокатів повинна мати такі реєстри та 

списки: реєстр приватно практикуючих адвокатів, асоціацій і компаній 

адвокатів; список адвокатів, які працюють у державних структурах (avvocati 

dipendenti da enti pubblici); спеціальний список адвокатів-спеціалістів; список 

доцентів, дослідників, університетських і державних співробітників; список 

адвокатів, відсторонених від професії та добровільно виписаних; список 

адвокатів, притягнених до дисциплінарної відповідальності; реєстр 

практикантів (registro dei praticanti); список практикантів, які мають право 

надавати юридичну допомогу (praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo); 

спеціальна секція реєстру (іноземних) адвокатів (sezione speciale dell’albo degli 

avvocati stabiliti); список асоціацій і компаній, у яких серед засновників – 

адвокати. 
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2. Стати адвокатом може громадянин Італії чи ЄС, який склав 

кваліфікаційний іспит, має офіс, розташований в окрузі територіальної 

компетенції Ради адвокатів конкретного суду, користується усіма 

громадянськими правами, не притягувався до кримінальної відповідальності та 

не був заарештований. Статус адвоката набувається з внесенням даних у реєстр 

адвокатів. Цей момент має ключове значення і корисний для нашої держави 

посил. 

В Італії переслідуються нелегальні юридичні консультації. Закон приписує, 

що юридичні консультації на систематичній і постійній основі (тобто, більше 

ніж один раз), можуть надаватися винятково адвокатами. Свого часу це 

призвело до того, що тисячі офісів і фірм, які надавали юридичні консультації у 

сфері охорони праці, екології, міграційної практики тощо, повинні були 

закритися або перепрофілюватися. Юристи, які хоча й склали кваліфікаційний 

іспит, але не внесені до реєстру адвокатів, і при цьому надають юридичні 

консультації, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за 

незаконну професійну діяльність. Так, Касаційний суд Італії у рішенні № 

646/2014 підкреслив, що здійснювати юридичну діяльність і надавати юридичні 

консультації адвокат може лише в тому випадку, якщо він входить до палати 

практикуючих адвокатів [397]. 

3. Адвокатура Італії передбачає можливість спеціалізації адвокатів. 

Спеціалістами та експертами в певній галузі права можуть визнаватися 

адвокати, які пройшли 2-річне навчання (підвищення кваліфікації) і отримали 

атестат, а також мають вісім років загального адвокатського стажу і п’ятирічний 

досвід роботи за обраною спеціалізацією. І тут варто звернути увагу на таке. 

Спеціалізація у різних сферах може мати різні виміри та позначати різні за 

змістом явища. Семантично «спеціалізація» (від лат. specialis – особливий) 

тлумачиться як іменних, що походить від дієслова «спеціалізуватися», яке 

означає набувати певних знань, навичок в якій-небудь галузі науки або техніки; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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набувати якоїсь спеціальності; закріплюватися за якою-небудь однією 

спеціальною галуззю, мати спеціальне особливе призначення [100, c. 1364]. 

Галузевий підхід тлумачить «спеціалізацію» як: 1) зосередження діяльності 

на відносно вузьких напрямах, окремих технологічних операціях чи видах 

продукції, що випускається; 2) набуття спеціальних знань і навиків у певній 

сфері; 3) розподіл праці за її окремими видами та формами [210, c. 834]. 

Спеціалізація в адвокатурі виражається в двох аспектах: організаційному 

(спеціалізація в системі корпоративного управління) та функціональному 

(спеціалізація в адвокатській діяльності).  

Організаційний аспект спеціалізації адвокатури виражається у:  

зовнішньому розмежуванні структур (органів) адвокатського самоврядування 

відповідно до функцій, що ними реалізуються;  внутрішньому розмежуванні 

структурних підрозділів (відділів, палат тощо) відповідних органів 

адвокатського самоврядування, зумовленому необхідністю реалізації 

конкретних напрямів діяльності. 

Функціональний аспект спеціалізації адвокатури є більш різноманітним і 

може виражатися у: діяльності адвоката з обмеженою сферою права (наприклад, 

кримінальне право, сімейне право, економічне та фінансове право, право 

інтелектуальної власності, конкурентне право);  діяльності адвоката з 

обмеженою судовою юрисдикцією (наприклад, захист у кримінальному 

судочинстві, представництво інтересів у цивільному, господарському чи 

адміністративному судочинстві);  діяльності адвоката з обмеженим видом 

адвокатської діяльності (наприклад, винятково  захист, або представництво, або 

юридичний консалтинг);  діяльності адвоката з обмеженим суб’єктним 

критерієм клієнтури (наприклад, робота винятково  з фізичними особами (так 

звана «класична адвокатура») або ж обслуговування лише юридичних осіб (так 

звана «бізнес-адвокатура»); діяльності адвоката з обмеженим видом правової 

допомоги (наприклад, складання процесуальних документів). 
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Наведені аспекти спеціалізації адвокатури притаманні всім країнам світу. 

Зокрема, організаційний аспект спеціалізації адвокатури унормований у 

відповідних законодавчих положеннях Польщі, Франції, Німеччини, Естонії, 

Литви та інших країн. Україна не є винятком. Закон України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» передбачає розгалужену систему органів 

адвокатського самоврядування, які реалізують різні корпоративні функції: 

представницьку (конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, з’їзд 

адвокатів України, Рада адвокатів України), кадрову (КДКА регіону, ВКДКА), 

контрольно-ревізійну (ревізійні комісії регіону, ВРКА). 

Водночас функціональний аспект спеціалізації адвокатури у різних країнах 

регламентовано по-різному. Так, схожим до Італії, досвід якої ми вже навели, є 

приклад Франції, де адвокат, який має не менше чотирьох років професійної 

практики, може звернутися за отриманням сертифікату спеціалізації до 

регіонального центру професійної підготовки. Встановлено 26 різновидів 

спеціалізації (спортивне, страхове, публічне, аграрне, екологічне право та інші). 

Адвокат може клопотати перед комісією про зазначення в сертифікаті 

спеціалізації вказівки на більш вузький напрям спеціалізації [183, c. 64-77]. 

У ФРН набуття адвокатом статусу спеціалізованого унормовано у 

спеціальному законі – Fachanwaltsordnung (в редакції 2008 р.), § 1 якого 

передбачає розмежування спеціалізації за галуззю права: адміністративного, 

податкового, соціального, сімейного, трудового, медичного, страхового, 

транспортного, корпоративного, авторського та медіа-права, банківського, 

права власності, а також деяких інших галузей права [461]. 

На противагу зазначеній моделі спеціалізації адвокатської діяльності існує 

й інша, яка передбачає розмежування не за галуззю права, а за обсягом 

повноважень при здійсненні юридичної допомоги певних видів, що спричиняє 

диференціацію суб’єктного складу адвокатської професії. Яскравим прикладом 

є баристери й солістери в Англії та Уельсі. Схожою є ситуація в Іспанії, 
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Португалії та Польщі. Проте дослідники спеціалізації адвокатури слушно 

зауважують, що такий підхід у розмежуванні адвокатської діяльності є даниною 

традиціям і у певній перспективі себе вичерпає [183, c. 64-77]. 

Таким чином, можна говорити про виражену на міжнародному рівні 

тенденцію розвитку спеціалізації адвокатської діяльності за відповідною 

сферою (галуззю) права.  

Однак Україна, як і більшість пострадянських країн, формально 

залишається осторонь неї. Спеціалізація вітчизняних адвокатів у певній сфері 

права, або ж щодо надання відповідного  виду правничої допомоги, 

розвивається поза межами законодавчого регулювання, що робить її 

неконтрольованою. Негативним наслідком є неякісне надання адвокатських 

послуг, зумовлене дезінформацією клієнта про наявність спеціальних знань у 

певній сфері, або ж певних специфічних навиків.  

Крім того, необхідно звернути увагу на ще один важливий момент. Як 

елемент системи правосуддя адвокатура повинна гармонійно розвиватися з 

іншими його інститутами. Зокрема, спеціалізація судів і суддів є 

загальносвітовою тенденцією розвитку судової системи та кореспондується з 

європейськими стандартами здійснення судочинства. Так, відповідно до 

Висновку № 15 (2012) Консультативної ради європейських суддів стосовно 

спеціалізації суддів, прийнятому на 13-ому пленарному засіданні КРЄС (Париж, 

5–6 листопада 2012), спеціалізація може допомогти суддям шляхом 

неодноразового розгляду схожих справ підійти до кращого розуміння реалій, 

що пов’язані із виникненням справ, на технічному, соціальному або 

економічному рівнях, і, як результат, визначити найбільш сприятливе рішення, 

що підходить саме до цих реалій (пункт 11). Крім того, спеціалізація за рахунок 

більшої компетентності в означеній сфері права може сприяти покращанню 

ефективності та оперативності розгляду справ, беручи до уваги постійно 

зростаючу кількість справ (пункт 13) [104]. 
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Очевидно, що наведені положення є актуальними і для представників 

адвокатської професії. Симбіоз фахових знань судді та адвоката сприяв би 

ефективності правосуддя та підвищенню статусності їх професій у нашій 

державі. На важливості високого рівня спеціалізованих знань у правничій 

професії наголошує також Європарламент [460]. 

Наведене робить доцільним законодавче запровадження можливості 

(права, а не обов’язку) набуття статусу спеціалізованого адвоката за певних 

умов. Такими, зокрема, можуть бути: наявність загального стажу адвокатської 

діяльності,наприклад, не менше десяти років, з яких п’ять – за обраною 

спеціалізацією; складення спеціалізованого кваліфікаційного іспиту та 

отримання відповідного диплому/атестату/свідоцтва. Водночас це потребує 

реалізації низки заходів організаційного характеру. Першочергово варто 

погодитись із С. О. Іваницьким у необхідності розробки переліку галузей 

спеціалізації адвокатів [185, c. 359]. Зокрема, для цього може бути запроваджена 

спеціалізація суддів, організованих у судові палати, у касаційних судах 

Верховного Суду, що є показником розвитку певних сфер суспільних 

правовідносин. Варто нагадати, що положення ст. 37 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» прямо передбачають утворення у Касаційному 

адміністративному суді окремих палат для розгляду справ щодо: податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів; захисту соціальних прав; виборчого 

процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян. А у 

Касаційному господарському суді обов’язково створюються окремі палати для 

розгляду справ щодо (про): банкрутство; захисту прав інтелектуальної 

власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним 

законодавством; корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів. 

Наступним кроком необхідно передбачити утворення у складі КДКА 

регіону структурного підрозділу (наприклад, атестаційної комісії у складі 

кваліфікаційної палати), відповідального за оцінку фаховості адвоката за 
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обраною спеціалізацією. Доречним буде передбачити, що до складу такої 

структурної одиниці повинен залучатися визнаний у певній галузі права 

фахівець (можливо, представник спеціалізованого державного органу або 

відомий у певній сфері права науковець). Крім того, аналогічних змін 

вимагатиме структура ВКДКА з метою забезпечення розгляду скарг на 

відповідні рішення.  

Запровадження спеціалізації в адвокатській діяльності зумовлює також 

потребу унормування статусу як спеціалізованої такої організаційної форми 

адвокатської діяльності, як адвокатське об’єднання. Зокрема, можливо 

передбачити, що адвокатське об’єднання вважатиметься спеціалізованим за 

наявності у його складі не менше двох третин спеціалізованих адвокатів за 

відповідним напрямом. 

Повертаючись до досвіду організації адвокатури в країнах Західної Європи, 

варто зупинитися на ФРН, яка серед європейських країн посідає перше місце за 

кількісними показниками на ринку адвокатських послуг. За словами президента 

Федеральної палати адвокатів Німеччини Акселя Фільгеса, на 80 мільйонів 

жителів країни припадає 164 тисячі адвокатів [410]. Крім того, досвід ФРН 

цікавий тим, що адвокатура там організована за змішаним принципом, який 

обумовлений федеративним устроєм (прив’язкою до земель) і судовим устроєм 

країни. 

Загалом діяльність адвокатів у Німеччині регламентується Федеральним 

законом про адвокатуру (Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) [448], прийнятим 

1 серпня 1959 р., відповідно до §1 якого адвокат є незалежним органом 

правосуддя. Адвокат займається вільною професією. Адвокат виступає 

професійним консультантом і представником в усіх видах юридичних справ. 

Адвокати реалізують свою діяльність шляхом обрання відповідної 

організаційної форми – колективної або одноособової. Колективні форми є 

корпораціями публічного права та доволі різноманітні. Серед них 
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виокремлюють просте товариство, партнерство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, акціонерне товариство, спільне адвокатське бюро та інші. 

Кожен адвокат відкриває офіс при певному суді землі або вищому суді землі, в 

якому він допущений до адвокатської практики. Адвокат, який не має власного 

офісу або місця в конторі, де адвокати працюють колективно, не може отримати 

ліцензію на здійснення діяльності. 

Колегії адвокатів утворюються за територіальним принципом та 

об’єднують адвокатів, приписаних до суду однієї землі і в межах одного округу. 

Міністерство (управління) юстиції може дати згоду на утворення другої колегії 

на території одного округу лише в тому випадку, якщо кількість практикуючих 

там адвокатів перевищить 500 осіб. Усі існуючі у ФРН колегії адвокатів 

об’єднані в єдину Федеральну колегію. Особливу колегію утворюють адвокати, 

допущені до участі у справах у Верховному Федеральному суді за рішенням 

Міністерства юстиції ФРН. Вищим органом колегії є загальні збори її членів. 

Варто відзначити, що можливість отримання адвокатом дозволу на роботу 

в кількох судах одного, а тим паче різного рівня, є винятком, що може бути 

допущене в інтересах правосуддя. Адвокату, допущеному до роботи у 

Верховному Федеральному суді, адвокатська практика у будь-якому нижчому 

суді забороняється [7, c. 101]. 

Але особливої уваги заслуговує той факт, що в Німеччині право контролю 

за діяльністю адвоката та їх колективів від імені держави надано органам 

юстиції. Беручи  до уваги, що діяльність адвоката «прив’язана» до певної 

території та суду, М. Ю. Барщевський, зокрема, піддає сумніву незалежність 

німецьких адвокатів [25, c. 53]. Однак нам такі сумніви видаються 

безпідставними щонайменше з огляду на відсутність із цього приводу 

відповідних скарг. Система подвійного контролю (з одного боку, держави в 

особі Земельного Міністерства юстиції і Вищих земельних судів, а з іншого – 

власних органів адвокатського самоврядування) в адвокатурі ФРН полягає в 
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тому, що органи державної влади не можуть самостійно притягати адвокатів до 

дисциплінарної відповідальності, але вправі ініціювати відповідну процедуру. 

Безпосереднє ж покарання можуть застосовувати винятково адвокатські суди. 

Такий стан речей дозволяє забезпечити досить високий рівень гармонічності у 

системі взаємовідносин «держава – адвокатура», без невиправданого зміщення 

акцентів як в одну, так і в іншу сторону, що вкотре засвідчує цінність 

сповідуваного нами концепту громадянського суспільства. 

Особливості організації адвокатури, зумовлені державним, територіальним 

устроєм країни (як у Західній Європі, так і на пострадянському просторі) 

сукупно з різноманітними проявами спеціалізації в обох її вимірах 

(організаційному та функціональному) детермінують різні за архітектонікою 

системи адвокатури: монополярні, біполярні та мультиполярні. 

Монополярна система адвокатури характеризується наявністю однієї 

професійної асоціації, яка об’єднує всіх адвокатів, з чіткою ієрархією 

організаційних форм адвокатського самоврядування. 

Бі- та мультиполярні системи адвокатур відзначаються наявністю більше 

ніж одна асоціації адвокатів у державі, що спричиняє розгалужену по вертикалі 

та/або горизонталі систему організаційних форм адвокатського самоврядування.  

Така диференціація певною мірою збігається з підходом, запропонованим 

С. О. Іваницьким. Зокрема, класифікуючи системи адвокатури Європи та світу 

за різними критеріями залежно від кількості юрисдикцій, що здійснюють 

спеціалізоване регулювання діяльності певних груп адвокатів в межах однієї 

держави, він запропонував розмежовувати моноюрисдикційні та 

мультиюрисдикційні системи адвокатури. Моноюрисдикційна система 

характеризується наступним: а) право здійснення адвокатської діяльності або її 

окремих видів резервується державою за однією категорією юристів (адвокатів), 

які відповідають певним вимогам; б) залишаючи на собою низку прерогатив, 

держава уповноважує одну професійну організацію, що об’єднує зазначених 
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адвокатів, здійснювати частину повноважень регуляторного та/або атестаційно-

дисциплінарного характеру; в) дія єдиного законодавства щодо організації і 

функціонування адвокатури розповсюджується на всю територію держави 

(Україна, Молдова, Болгарія, Угорщина). 

Особливістю мультиюрисдикційних систем адвокатур є санкціоноване 

законодавцем функціонування в межах однієї держави кількох відмінних 

горизонтальних та/або вертикальних юрисдикційних систем для адвокатів, що 

значно диференціюються за територіальною (у кожному штаті, провінції тощо 

одного рівня діє власний правовий режим) або суб’єктно-функціональною 

ознаками (баристери й соліситори в Англії, адвокати і юрисконсульти в Польщі, 

адвокати й прокуратори в Іспанії). Цей тип в основному пов’язаний із формою 

державного устрою й частіше представлений у федеративних й 

конфедеративних державах (США, Канада, Австралія, Швейцарія), хоча 

унітарні країни також активно використовують його потенціал (Велика 

Британія, Іспанія, Португалія, Польща, Мальта) [185, c. 321-322].  

Таким чином, акцент зроблено на сукупному аналізі юрисдикцій 

(можливостей впливу, компетенції) щодо адвокатів, діяльність яких 

обмежується територією держави. 

Ми ж у запропонованому підході робимо наголос на кількості професійних 

асоціацій адвокатів у державі, хоча слід зазначити про тісний взаємозв’язок і 

взаємозалежність обох позицій. У контексті нашого дослідження його наукова 

цінність полягає в оцінці ризиків, які несе в собі функціонування бі- та 

мультиполярної системи адвокатури. 

Так, ЄС, Рада Європи, аналізуючи трансформацію адвокатур у країнах 

Східного Партнерства, злиття адвокатів, адвокатських об’єднань в єдину 

асоціацію адвокатів, оцінили як беззаперечне «позитивне перетворення з позиції 

європейських стандартів». При цьому зауважено таке. 
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«Може бути кілька причин для існування більше однієї асоціації адвокатів 

у державі, наприклад,  поділ країни за ознакою території/мови (наприклад, у 

Бельгії функціонують дві федеральні асоціації: франко-німецькомовна Палата 

адвокатів і фламандська Палата адвокатів), різні аспекти професії ( у Польщі 

адвокати та юридичні консультанти мають власні незалежні асоціації, зокрема, 

польську Спілку адвокатів і Національну палату юридичних консультантів), 

різні функції, які виконують професійні співтовариства (у Німеччині 

Bundesrechtsanwaltskammer виконує регуляторну функцію, а Deutscher 

Anwaltverein представляє загалом ділові інтереси адвокатів). 

Існування двох і більше конкуруючих між собою адвокатських асоціацій 

може викликати серйозні проблеми. По-перше, різні етичні правила, що 

застосовуються в одній професійній сфері. По-друге, адвокати мають тенденцію 

переходити з однієї асоціації в іншу, щоб уникнути дисциплінарної 

відповідальності. По-третє, адвокатські асоціації знижують етичні стандарти з 

метою залучення більшої кількості членів. Все це має негативний ефект в плані 

захисту прав клієнтів. Жодна країна ЄС не має двох чи більше конкуруючих 

адвокатських асоціацій, які діють на одній і тій же території, на одній і тій же 

мові, в одній і тій же професійній сфері та мають одні й ті самі функції [328, c. 

11]. 

У контексті зазначеного варто зрештою звернутися до досвіду організації 

адвокатури в США, федеративний устрій яких, складна правова та судова 

система, визначальна роль традицій і прецедентного права в регулюванні 

суспільних відносин і судочинстві та багато іншого зумовлюють існування 

складноструктурованої та децентралізованої адвокатури. Крім того, суттєве 

значення має той факт, що прямо чи опосередковано США виступають 

«донором» багатьох реформ у правовій системі України, що також не може 

залишатися поза увагою. Окремо слід відзначити, що традиційно висока роль 

правового регулювання життя американського суспільства зумовлює особливе 
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місце та статус адвокатської спільноти серед інших професійних груп. За 

деякими даними, в США працює близько 60% від загального числа юристів 

усього світу [234, c. 70]. А серед президентів США шестеро за професією були 

адвокатами (А. Лінкольн, Ф.Д. Рузвельт, Г. Трумен, Р. Ніксон, Б. Клінтон, Б. 

Обама). 

Особливості організації адвокатури в США пов’язані першочергово з 

особливостями самої юридичної професії в цій державі, традиції якої роблять її 

унікальною. Як зазначає В. С. Бігун, допуск до юридичної професії в США 

характеризується відкритістю та вимогливістю. Аби стати юристом, 

недостатньо отримати диплом правничої школи; потрібно одержати ліцензію на 

«практику права» (practice of law) від спеціальної профорганізації юрисдикції – 

суду чи бару (bar). Бар у широкому розумінні - це всі представники юридичної 

професії; у вузькому – спільнота правників певної юрисдикції (територіально , 

наприклад, штату, чи організаційно, наприклад, суду), уповноважена 

регламентувати «прийняття в правники» та притягувати до дисциплінарної 

відповідальності. Українським відповідником терміну «бар» може бути термін 

«правництво» (його нерідко неточно перекладають змістовно вужчими 

термінами «судова адвокатура» або «адвокатура»). Прийняття до бару означає 

визнання особи мінімально компетентною «практикувати право» та визнання її 

особистих якостей належними образу правника.  

Терміни бар і бар-асоціація (bar association) відмінні. Перше – це 

правництво загалом чи певної юрисдикції, членами якої обов’язково стають усі, 

хто бажає стати правником, тоді як бар-асоціація – це громадська організація на 

засадах добровільного членства. Так, у штаті Каліфорнія діє State Bar of 

California (Бар штату Каліфорнія) та чимало громадських організацій правників 

штату. В правничих школах також діють студентські бар-асоціації. Найбільшою 

бар-асоціацією є Американська асоціація юристів (АВА – American Bar 
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Association), до якої входять більше 400 тисяч представників усіх видів 

юридичної професії, а також студенти-правники [32, c. 48].  

Використання саме такого терміну є необхідним, оскільки його 

європейський аналог відсутній, а явище, що ним позначається, лише у досить 

вузькому уявленні може бути визнано еквівалентним європейській моделі 

адвокатури.  

Отже, в США переважна більшість випускників юридичних шкіл 

отримують ліцензію (патент) на зайняття юридичною (в традиційному для нас 

розумінні адвокатською) практикою та практикують право в тій чи іншій формі. 

Цим США відрізняються від інших країн, де вивчення права вважається 

загальною підготовкою до будь-яких видів діяльності (підприємницької чи 

державної служби).  

Здобувши юридичну освіту, особа повинна отримати ліцензію, склавши 

необхідний іспит. Ліцензія на зайняття юридичною практикою має локальний 

характер і дає можливість її здійснювати лише на території того штату, де 

планує практикувати особа. Не отримавши доступу до юридичної практики 

конкретного штату, юрист не має права займатися там практикою. Ця заборона 

поширюється на всі різновиди юридичної практики, в тому числі юридичні 

консультації чи складання документів. Юрист з іншого штату може брати 

участь у судовому розгляді лише в тому випадку, якщо суддя дасть спеціальний 

дозвіл у межах конкретної справи, причому такий адвокат повинен працювати в 

парі з місцевим адвокатом. 

Питання допуску до юридичної практики регулюються законами штатів, а 

отже різняться. Штати створюють одне з двох можливих відомств по нагляду за 

юридичною практикою. В деяких штатах цим відомством є Верховний суд 

штату. В інших штатах функціонує Асоціація юристів штату, яка є органом 

юридичного самоуправління. В такому випадку штат делегує свої повноваження 

з видачі ліцензій на зайняття юридичною практикою та регулюванню 
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юридичної діяльності. Членство в Асоціації юристів у таких випадках є 

обов’язковим. Але в обох випадках вищою контрольною інстанцією за 

діяльність юристів є Верховний суд штату [234, c. 72]. 

Деякі юридичні асоціації створені для допуску до окремих судів або 

установ. Наприклад, правник повинен отримати індивідуальну ліцензію для 

представництва інтересів у Верховному суді США, Апеляційному суді США, 

Податковому суді США, Відомстві США з питань патентів і фірмових знаків. 

Деякі федеральні судові установи мають спеціальні правила, що передбачають 

вимоги до кандидатів на допуск до практики в федеральних судах, що 

знаходяться на їх території [31]. 

Коли особа стає членом «бар», або, інакше кажучи, отримує допуск до 

професії, вона здобуває право здійснювати різну діяльність: проводити 

консультації, давати поради, складати документи та здійснювати інші дії, 

пов’язані з представництвом інтересів клієнтів  як в суді, так і поза ним. Утім, 

як наголошують дослідники, всі члени професійного стану юристів, від суддів 

до адвокатів, є членами Асоціації юристів, мають єдину для всіх юридичну 

освіту і отримують єдину для всіх ліцензію на право займатися юридичною 

практикою [401]. 

Отже, як уже зазначалося, існуючі в деяких штатах Асоціації юристів, які 

передбачають обов’язкове членство та сплату членських внесків, реалізують 

функції самоврядування професії. До їх відання належить встановлення норм 

професійної етики та притягнення правників до дисциплінарної 

відповідальності; вони також реалізують інші повноваження, які притаманні 

добровільним професійним об’єднанням. Асоціації юристів займаються 

лобіюванням законодавчих зборів та інших державних відомств, складають 

експертні висновки у судових справах, проводять різного роду конференції 

стосовно актуальних питань правозастосування [234, c. 74]. Такий стан речей, 

нагадаємо, європейським співтовариством оцінюється досить критично. 
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У підсумку необхідно зауважити, що організація адвокатури у різних 

державах обумовлена загалом сукупністю таких чинників, як державний, 

адміністративно-територіальний і судовий устрій, а також історично сильні 

традиції певної спільноти/території, що у системному зв’язку зі спеціалізацією, 

яка є світовою тенденцією розвитку всіх «зрізів» адвокатури, формують 

оптимальну за певних умов модель цього правозахисного інституту правової 

системи. 

Зважаючи на унітарний устрій, централізовану систему судів, історичний 

ракурс і геополітичні особливості розвитку вітчизняної адвокатури, сучасний 

стан організації адвокатури, втіленням якого є її монополярна система, в 

Україні загалом видається оптимальним і таким, що відповідає європейським 

стандартам з огляду на здійснений нами системний аналіз досвіду у цій сфері 

країн пострадянського простору, ЄС і США. Водночас, оптимальний не означає 

досконалий, що звертає увагу на перспективні напрями вдосконалення 

організації вітчизняної адвокатури. Таким очевидно є спеціалізація адвокатської 

діяльності, яка сьогодні в Україні розвивається поза формальними межами, 

проте наділена високим потенціалом для підвищення якості, професійності 

надання правничої допомоги та ефективного захисту прав, свобод та інтересів 

осіб. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Тенденції правової глобалізації детермінують трансформацію 

адвокатури, що зумовлює розвиток уявлень про її правову природу, яка сьогодні 

відображає її полісистемний характер. Зокрема, такі тенденції правової 

глобалізації як універсалізація, юридизація суспільних відносин, гуманізація 

права, стирання меж між публічним і приватним, політизація правових 
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інститутів впливають на модернізацію адвокатури, пояснюючи, серед іншого, її 

дуальність і квазіполітичність. 

Яскраво виражений публічно-правовий характер адвокатури, який не 

заперечує наявність її приватної складової, першочергово зумовлений її 

інституційними функціями, що є співзвучним із міжнародними стандартами, 

які, серед іншого, вбачають її мету у «службі публічним інтересам». 

Домінантність публічної складової вітчизняної адвокатури також 

обумовлена її приналежністю до системи правосуддя (зміст якого залежить від 

історичного контексту та політичного клімату в суспільстві), що повертає увагу 

до його соціальної природи.  

2. Як елемент системи правосуддя, разом із судом і прокуратурою, 

адвокатура залежить від стану розвиненості та стабільності суспільства і 

держави. Відтак, фрагментарно глобалізований тип вітчизняної правової 

системи, пов’язаний із перехідним станом українського суспільства та держави, 

визначає транзитний стан вітчизняної адвокатури, яка «віддзеркалює» всі вади 

перехідного етапу суспільного розвитку, та розвивається шляхом найбільш 

розповсюджених способів, спричинених глобалізацією, якими є уніфікація та 

стандартизація. 

3. Еволюція концепту громадянського суспільства дає можливість говорити 

сьогодні про нього як про виразника певного стану взаємовідносин соціуму та 

держави крізь призму правового та соціального становища в ній індивіда (його 

прав, свобод, відповідних гарантій, механізмів їх реалізації та захисту). Чим 

більше держава наближається за ознаками до правової, тим більше бажання 

вона виказує налагоджувати діалог із суспільством та легітимізувати його 

участь в її житті загалом. Саме в такому контексті адвокатура набуває 

особливого значення. 

Відтак адвокатура є інститутом громадянського суспільства не стільки 

тому, що вона характеризується самоврядністю, незалежність, можливістю 
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впливу на владу (це важливе, але похідне). А тому, що в основі її 

інституціоналізації лежать ті ж самі фактори, що й в основі інституціоналізації 

громадянського суспільства: розширення і стабільність сфери приватних 

інтересів через визнання, гарантії та захист суб’єктивних прав індивідів.  

4. Сучасна адвокатура є невід’ємним і необхідним елементом механізму 

реалізації судової влади, яка, своєю чергою, є функцією держави. Публічний 

характер адвокатури зумовлюється її питомою вагою у забезпеченні державою, 

покладеного на неї обов’язку щодо судового захисту прав, свобод та інтересів 

громадян. Інакше кажучи, адвокатура, якій притаманні всі риси інституту 

громадянського суспільства, органічно «вплітається» в механізм реалізації 

державної влади. Ця особливість, на нашу думку, відображає специфіку 

сучасного етапу розвитку суспільства та держави, які знаходяться у пошуках 

взаємовигідних шляхів задоволення власних потреб і досягнення цілей, що 

пересікаються, формуючи спільний простір «соціальної держави». 

5. Адвокатура в умовах глобалізації постає не просто як незалежна 

правозахисна інституція, чи стійкий професійний осередок, спільнота, що 

об’єднана загальними цінностями, інтересами та нормами поведінки. У 

широкому сенсі адвокатура – це також унікальний комунікативний феномен, що 

є виразом взаємовідносин держави та суспільства, і показники якого визначають 

їх правовий клімат. Саме ця особливість обумовлює її приналежність до 

громадянського суспільства, що нині характеризує стан взаємодії соціуму та 

держави, слугуючи проявом процесу глобалізації. 

6. Функції адвокатури – це основні напрями її діяльності (впливу), що 

характеризують її місце і призначення в суспільстві та державі, і зумовлені 

необхідністю досягнення визначених цілей. Функції адвокатури є динамічними 

категоріями, що розвиваються під впливом факторів різного роду 

(економічного, політичного, геополітичного та інших, у тому числі 

глобалізації), зумовлюючи модернізацію адвокатури та забезпечуючи її 
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відповідність тенденціям суспільного розвитку. Це, своєю чергою, дозволяє 

адвокатурі розвиватися та залишатися суспільно необхідною та затребуваною 

як державою, так і суспільством інституцією. 

7. Визначення функцій адвокатури вимагає урахування не лише вектору 

впливу (ззовні та всередині адвокатури), а й симбіозу двох вихідних положень: 

статусу адвокатури та об’єктів її впливу. У такому разі вбачається можливим 

виокремлювати функції адвокатури як: 

1) інституту громадянського суспільства, об’єктом впливу якого є держава 

та суспільство (макрорівень); 

2) корпорації, об’єктом впливу якої є адвокати (мезорівень); 

3) професії, об’єктом впливу якої є фізичні та юридичні особи 

(мікрорівень). 

Макрорівень передбачає реалізацію адвокатурою першочергово таких 

функцій, які умовно можна іменувати як інституціональні: правозахисну, 

контрольно-наглядову, комунікаційно-інформаційну, просвітницьку. 

Мезорівень дає можливість аналізувати корпоративні функції адвокатури, 

до яких варто віднести: самоврядну, кадрову, представницьку, корпоративного 

захисту, лобістську. 

Мікрорівень визначає «професійні» функції адвокатури, які реалізуються 

крізь призму здійснення адвокатської діяльності, та систему яких становлять: 

захист, представництво та юридичний консалтинг. 

8. Організація адвокатури у різних державах обумовлена загалом 

сукупністю таких чинників, як державний, адміністративно-територіальний і 

судовий устрій, а також історично сильні традиції певної спільноти/території, 

що у системному зв’язку зі спеціалізацією, яка є світовою тенденцією розвитку 

всіх «зрізів» адвокатури, формують оптимальну за певних умов модель цього 

правозахисного інституту правової системи. 
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9. Спеціалізація в адвокатурі виражається в двох аспектах: організаційному 

(спеціалізація в системі корпоративного управління) та функціональному 

(спеціалізація в адвокатській діяльності).  

Організаційний аспект спеціалізації адвокатури виражається у: - 

зовнішньому розмежуванні структур (органів) адвокатського самоврядування 

відповідно до функцій, що ними реалізуються; - внутрішньому розмежуванні 

структурних підрозділів (відділів, палат тощо) відповідних органів 

адвокатського самоврядування, зумовленому необхідністю реалізації 

конкретних напрямів діяльності. 

Функціональний аспект спеціалізації адвокатури є більш різноманітним і 

може виражатися у: - діяльності адвоката з обмеженою сферою права 

(наприклад, кримінальне право, сімейне право, економічне та фінансове право, 

право інтелектуальної власності, конкурентне право); - діяльності адвоката з 

обмеженою судовою юрисдикцією (наприклад, захист у кримінальному 

судочинстві, представництво інтересів у цивільному, господарському чи 

адміністративному судочинстві); - діяльності адвоката з обмеженим видом 

адвокатської діяльності (наприклад, виключно захист, або представництво, або 

юридичний консалтинг); - діяльності адвоката з обмеженим суб’єктним 

критерієм клієнтури (наприклад, робота виключно з фізичними особами (так 

звана «класична адвокатура») або ж обслуговування лише юридичних осіб (так 

звана «бізнес-адвокатура»); - діяльності адвоката з обмеженим видом правової 

допомоги (наприклад, складання процесуальних документів). 

10. Необхідність нормативного закріплення функціональної спеціалізації в 

адвокатурі України зумовлена не лише інтеграційними процесами, що 

спричиняє глобалізація, а й потребою гармонійного розвитку вітчизняної 

системи правосуддя, в якій існує та розвивається спеціалізація судів і суддів, що 

також є загальносвітовою тенденцією та кореспондується з європейськими 

стандартами здійснення судочинства. 
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Законодавче запровадження функціональної спеціалізації в адвокатурі 

України (можливості набуття статусу спеціалізованого адвоката) вимагає 

системного підходу, який повинен охоплювати заходи, спрямовані на розробку 

типологізації спеціалізації адвокатів, умов і механізму набуття такого статусу, а 

також організаційний зріз, який передбачає зміну відповідних структур органів 

адвокатського самоврядування.  

11. Особливості організації адвокатури, зумовлені державним, 

територіальним устроєм країни сукупно з різноманітними проявами 

спеціалізації в обох її вимірах (організаційному та функціональному) 

детермінують різні за архітектонікою системи адвокатури: монополярні, 

біполярні та мультиполярні. 

Монополярна система адвокатури характеризується наявністю однієї 

професійної асоціації, яка об’єднує всіх адвокатів, з чіткою ієрархією 

організаційних форм адвокатського самоврядування. Бі- та мультиполярні 

системи адвокатур відзначаються наявністю більше ніж одна асоціації адвокатів 

у державі, що спричиняє розгалужену по вертикалі та/або горизонталі систему 

організаційних форм адвокатського самоврядування. 

Акцент на чисельності професійних асоціацій адвокатів у державі 

зумовлений необхідністю оцінки та урахування ризиків, які спричиняє 

функціонування бі- та мультиполярної системи адвокатури в державі. 

12. Зважаючи на унітарний устрій, централізовану систему судів, 

історичний ракурс і геополітичні особливості розвитку вітчизняної адвокатури, 

сучасний стан організації адвокатури, втіленням якого є її монополярна 

система, в Україні загалом видається оптимальним і таким, що відповідає 

європейським стандартам. 

  



 

 

 

163 

РОЗДІЛ 3 

МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА 

 

3.1. Зміст правового статусу адвоката  

 

Глобалізація зумовлює різноманітні складні процеси інтеграції та 

уніфікації в різних сферах, «стираючи» кордони та розвиваючи різні аспекти 

національної правової системи. Об’єктивно це спричиняє еволюцію понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, законодавства та правозастосовної 

практики, в основі якої – стрімкий і необмежений обмін інформацією, що 

визнається домінантною ознакою глобалізації. Окремим її проявом, що суттєво 

впливає на формування та розвиток сучасних правових конструкцій, дефініцій і 

понять, є мовна глобалізація, під якою розуміють процес зростаючого впливу та 

проникнення системи однієї домінуючої мови в систему мов світу, в результаті 

чого лексичні, граматичні, синтаксичні рівні мови зазнають змін. Оскільки 

більшості мовних систем властива відкритість, в епоху глобалізації найбільших 

змін зазнає лексичний склад національних мов. Першочергово пенетрація дістає 

прояв у появі значної кількості неологізмів і запозичень з інших мов, 

найчастіше з однієї домінуючої мови [148, c. 18-24]. Сьогодні такою одностайно 

визнається англійська мова, яка поширюється  не лише географічно на всі 

континенти, але й проникає у всі сфери людської діяльності [211, c. 132-136; 

187, c. 8-12].  

У поєднанні з іншими процесами мовна глобалізація зумовлює появу нових 

термінів, змістовну трансформацію існуючих, не оминаючи увагою й 

досліджувану нами сферу. Власне запровадження лексичної конструкції 

«професійна правнича допомога» замість «правова допомога» на рівні 

Основного Закону держави є тому яскравим прикладом. У цьому випадку 



 

 

 

164 

вважаємо, що відбулася нічим не виправдана підміна понять не лише з 

юридичної, а й з філологічної позиції (Додаток А).  

У межах цього підрозділу нам необхідно з’ясувати змістовне навантаження 

категорії «правовий статус адвоката» з урахуванням інтегративних процесів 

світового простору. Така потреба зумовлена низкою причин. Першочергово це 

пов’язано з тим, що адвокат є репрезентантом адвокатури – інституту з 

особливим призначенням у суспільстві та державі, складна правова природа 

якого, його «транзитний стан» на сучасному етапі розвитку нашої країни також 

обумовлені глобалізаційними процесами, що аналізувалося  у попередніх 

розділах цієї роботи. Саме адвокат є мірилом і виразником потенціалу 

адвокатури як інституту громадянського суспільства, унікальність котрого 

детермінована функцією державної ваги – правозахисту та гармонічною 

«вмонтованістю» у механізм реалізації правосуддя. Його права, можливості, 

збалансованість відповідальності з гарантіями професійної діяльності формують 

суспільні уявлення про стан верховенства права в державі, про її відповідність 

характеристикам правової та соціальної, а також очікування відносно 

реалістичності та ефективності існуючого в ній механізму захисту прав, свобод 

та інтересів особи. 

По-друге, враховуючи специфічне місце адвокатури, слід визнати, що 

публічна позиція та ініціативи адвокатів з різних питань громадського та 

державного життя та устрою отримують великий резонанс у суспільстві. А у 

випадку, якщо така думка висловлюється від імені цілого інституту адвокатури, 

ступінь його впливу на суспільство та його думку зростає у рази. Як зауважує 

І. С. Яртих, «перебуваючи безпосередньо всередині влади, адвокатура 

сьогодення може претендувати на виконання, так би мовити, функції імунної 

системи, що протистоїть хворобам, що роз’їдають державу з середини» [444, c. 

164]. 
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І, по-третє, традиційно значущість, роль і місце певної постаті у соціумі 

розкривають за допомогою категорії «правовий статус», яка дозволяє з’ясувати 

її взаємозв’язки з окремими індивідами, колективами, державою, суспільством. 

Дослідження змісту правового статусу адвоката першочергово потребує 

з’ясування двох моментів у такій черговості: кого ми уявляємо, вживаючи 

термін «адвокат», і що вкладаємо у поняття «правовий статус».  

Слово «адвокат»  іншомовного походження, яке сягає коренями латині, де 

«advocatus» буквально означало «закликаний». Саме ці витоки зумовили його 

розповсюдження в різній, пристосованій до мовних особливостей кожної 

країни, інтерпретації на більшій території Європи. Так, в Італії вживається 

слово «avvocato», Португалії – «advogado», Франції – «avocаt», Польщі – 

«adwokat», Румунії – avocat; Словакії – advokát, Великій Британії – «advocate» 

поряд із «barrister» та «solicitor».  

В українській мові, як і в багатьох інших, у тому числі англійській, воно 

закріпилося на позначення фахівця, який надає «професійну правову допомогу 

населенню, установам, підприємствам і організаціям порадами, складанням 

юридичних документів і головним чином захистом їхніх інтересів на суді» 

[367]. Проте маємо зауважити, що так було не завжди. Є. В. Васьковський у 

своїй фундаментальній праці «Організація адвокатури», даючи визначення 

поняттю «адвокатура», вказує на його належність до російської розмовної мови 

[96, c. 1]. Інакше кажучи, у царській Росії слово «адвокат» було елементом 

розмовної мови, а не частиною юридичної термінології. 

Дослідники адвокатури звертають увагу, що до судової реформи 1864 р. у 

Росії осіб, що надавали юридичну допомогу, іменували «посібник», «наймит», 

«поручник», «повірений», «ходатай по делам», «стряпчий». Саму діяльність з 

надання юридичних послуг найчастіше називали «стряпчеством». Судовою 

реформою 1864 року в Росії було закладено основи присяжної адвокатури – 

компетентної самоврядної організації адвокатів. Однак термін «адвокат» у 
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нормативних актах практично не вживався. Відповідні розділи «Учреждений 

судебных установлений» називалися «О присяжных поверенных» та «О 

частных поверенных». Як юридичний термін слово «адвокат» почало 

застосовуватися вже за радянської влади [128, c. 13]. 

Тому можемо говорити, що поява слова «адвокат» у нашій мові є ніщо 

інше, як певний прояв мовної глобалізації, яка почала очевидно формуватися у 

ХХ столітті [41, c. 138-142]. 

Цікавим для нас є погляд філологів, які зазначають, що «адвокат» як 

іншомовне запозичення із прямим, стилістично нейтральним значенням 

функціонує в усіх сферах сучасного мовного вжитку – від офіційно-ділової та 

наукової до розмовно-побутової. Зокрема, Г. Сюта зауважує, що «адвокат – не 

єдина в українській мові назва професії «юрист, який захищає обвинуваченого 

на суді». Словник синонімів (К., 1999. – Т.1) подає ще кілька значеннєво 

близьких слів, які творять послідовний синонімічний ряд: адвокат – захисник – 

оборонець, оборонник – речник. Кожен із елементів наведеного ряду має свій 

ступінь віддаленості чи наближеності стосовно термінологічної лексеми 

«адвокат». Функціонально необмеженим виявляється слово «захисник», тоді як 

про «оборонець» є помітка рідковживане, а «речник» марковано як застаріле. 

Зауважимо проте, що у творах українських письменників та публіцистів усі 

названі слова є синонімами, у багатьох контекстах вони значеннєво заступають 

один одного, експресивно увиразнюють художню мову: Опісля говорить 

оборонець Гната (М. Коцюбинський); Бідні злочинці божились, благали, 

слухали журно своїх речників (О. Олесь). Смислова співзвучність стає особливо 

помітною тоді, коли такі синоніми творять стилістичну фігуру градації: 

Оборонець покривджених, захисник безсилих, — адвокат потребує не тільки 

сухих приписів права, але й живого огненного слова (І. Огієнко); Дмитро 

вважав обов’язком бути її [Катрі] адвокатом і оборонцем у всяких справах (М. 

Грушевський). У художньому стилі синоніми допомагають урізноманітнити, 
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індивідуалізувати мову автора. Офіційно-ділова мова, позбавлена будь-яких 

конотацій, навпаки, вимагає максимальної чіткості та термінологічної 

прозорості. Тому рідковживані, застарілі, експресивно забарвлені чи 

багатозначні слова не тільки порушують загальну тональність викладу, а й 

можуть призвести до небажаної двозначності висловлювань. З цього погляду 

для офіційного називання особи, яка здійснює фаховий судовий захист 

обвинуваченого, сучасна стилістична норма рекомендує вживати лексему « 

адвокат» [386]. 

Отже, введення та використання у вжитку слова «адвокат» обумовлено не 

лише історичним ходом суспільного розвитку, а й мовною стилістикою, яка 

дозволяє обрати мовні засоби, що найкраще відповідають завданню спілкування 

між людьми у певних умовах. 

Таким чином, «адвокат» є терміном, що позначає офіційний титул особи, 

вимагаючи нормативного закріплення. 

Відповідно до Директиви 98/5/ЄС Європейського парламенту і Ради від 16 

лютого 1998 р. про полегшення практики адвоката в іншій Державі-члені, в якій 

кваліфікація була отримана на постійній основі, «адвокат» означає будь-яку 

особу, яка є громадянином держави-члена та має право здійснювати свою 

професійну діяльність під одним із наведених професійних титулів: … 

«професійний титул» своєї країни означає професійне звання, яке 

використовується в державі, в якій адвокат отримав право використовувати це 

звання до початку здійснення практики в іншій державі... [456].  

Водночас у Рекомендації № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-

членам про свободу професійної діяльності адвокатів, ухвалена Комітетом 

Міністрів Ради Європи на 727 засіданні заступників міністрів 25 жовтня 2000 

року, «адвокат» тлумачиться як особа, яка відповідно до національного 

законодавства кваліфікована та уповноважена захищати та діяти від імені своїх 
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клієнтів, займатися юридичною практикою, з’являтися в офіційній якості в суді 

і консультувати та представляти своїх клієнтів у питаннях права [339]. 

Українське законодавство визначає адвоката як особу, яка здійснює 

адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (пункт 1 частини першої 

ст.1). Інакше кажучи, «адвокат» тлумачиться через рід і особливості діяльності, 

яку він здійснює і під якою законодавець розуміє «незалежну професійну 

діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших 

видів правової допомоги клієнту» (пункт 2 частини першої ст.1 профільного 

Закону). Поєднання цих елементів робить очевидним недоліки такої 

законодавчої конструкції: адвокат – фізична особа, яка здійснює незалежну 

професійну діяльність адвоката… 

Проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (нова редакція) та інших пов’язаних 

законодавчих актів України» [323] передбачає визначення адвоката як фізичної 

особи, яка набула право на здійснення адвокатської діяльності у порядку, 

передбаченому цим Законом, що є позитивним зрушенням, однак вказаний нами 

вище недолік не усуває. Адвокатська діяльність знову визначається як … 

діяльність адвоката. Тобто має місце поширена методологічна помилка – 

тавтологія або idem per idem (те ж саме через теж саме, «масло масляне»). Тому 

існуюча, а також пропонована до змін нормативна конструкція потребує 

коригування. Вбачається можливим визначити адвокатську діяльність як 

правничу допомогу, що здійснюється на незалежній і професійній основі 

особами, котрі отримали таке право в порядку, передбаченому цим Законом, з 

метою реалізації та захисту прав, свобод та інтересів інших осіб. 

Слід погодитися з С. О. Іваницьким, який виділив у понятті «адвокатська 

діяльність» формально-статусний і функціональний компоненти. Перший, на 

його думку, відображає необхідність забезпечення належного суб’єкта її 
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здійснення та включає можливість використання професійного титулу 

«адвокат» лише особами, які мають визначені законом етико-ділові якості, 

отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і володіють 

специфічними професійними правами та гарантіями; здійснення професійної 

діяльності винятково в межах передбачених законом організаційних форм 

адвокатської діяльності; відсутність обмежень у реалізації права на заняття 

адвокатською діяльністю; відповідність характеру взаємовідносин адвоката з 

клієнтами та найманими працівниками критеріям незалежної професійної 

діяльності. Другий же орієнтує на те, що до «адвокатської діяльності» 

відносяться здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги [185, c. 491-494]. 

Очевидно, що наведені компоненти притаманні і поняттю «адвокат», на що 

також звертає увагу В. В. Заборовський [162, c. 75-82]. Статусний аспект 

акцентує увагу на спеціальному суб’єкті, який повинен відповідати нормативно 

визначеним вимогам і характеристикам. Найбільш універсальними є фахова 

компетентність з юридичних питань, достатній рівень незалежності від держави 

(включаючи не підпорядкованість її органам) і третіх осіб, пов’язаність 

високими професійними стандартами [185, c. 495]. Функціональний аспект 

поняття «адвокат» характеризує рід професійної діяльності особи, зміст якої 

визначається законодавством держави.  

Наявність обох складових притаманна законодавчим визначенням поняття 

«адвокат» у більшості країн Європи, що свідчить про певну уніфікацію у 

підходах щодо формально-юридичного закріплення статусу адвоката. 

Аналізуючи профільні нормативні акти країн-членів ЄС, В. Р. Дюкіна пропонує 

комплексне поняття «адвоката» як «професійного кваліфікованого незалежного 

фахівця у сфері юриспруденції, який отримав у встановленому нормативними 

правовими актами країн-членів ЄС відповідний статус, що дозволяє йому під 

спеціальним професійним званням займатися консультуванням з правових 
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питань, відстоювати права клієнтів будь-яким законним способом і здійснювати 

правові дії для захисту їхніх інтересів, а також представляти інтереси клієнтів 

перед судовими інстанціями, правоохоронними органами та органами 

публічного управління» [152, c. 10]. Така юридична конструкція має свої 

переваги з позиції теорії, проте для законодавчого вжитку є непридатною. 

У вітчизняній доктрині також існують спроби дати інші, ніж передбачені 

законодавством, визначення поняття «адвокат». Наприклад, І. В. Головань 

уважає, що це «особа, яка одержала в Україні свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю, склала Присягу адвоката України та в рамках 

передбачених законом організаційних форм фактично здійснює адвокатську 

діяльність, реалізуючи передбачені законом професійні права, виконуючи 

обов’язки та користуючись встановленими законом гарантіями» [129, c. 25-27; 

130, с. 12-15].  

Таким чином, різні теоретичні інтерпретації визначення поняття «адвокат» 

передбачають поєднання статусної та функціональної складової. Такий, на 

перший погляд, теоретичний підхід у їх диференціації має важливе практичне 

значення, яке можна виразити за допомогою таких питань:  

- з якого моменту особа набуває статусу адвоката;  

- чи має статус адвоката особа, яка не здійснює адвокатську діяльність;  

- чи може здійснювати адвокатську діяльність особа, яка не має статусу 

адвоката? 

Статусний аспект поняття «адвокат» розкривається у ст. 6 чинного Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльністю», структура якої свідчить 

про наявність імперативних приписів крізь призму того: хто може бути 

адвокатом (позитивні умови) і хто не може бути адвокатом (негативні умови). 

Якщо допустити відповідність особи вказаним умовам, буквальне тлумачення 

наведеної норми дає підстави говорити про те, що особа набуває статусу 

адвоката з моменту отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 
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діяльністю, що не пов’язується з обов’язком подальшого здійснення останньої. 

Додатковим аргументом цьому є правозастосовна практика, в якій домінуючою 

стала позиція, що «сам факт складення присяги та отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю  … не свідчить про безпосереднє 

здійснення особою адвокатської діяльності. … Отже, отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю підтверджує саме факт набуття 

особою, у тому числі тією, трудова діяльність якої несумісна з адвокатською, 

права здійснювати таку діяльність» [292; 291; 343]. 

У рішенні РАУ від 26 лютого 2016 року № 74 «Про затвердження 

роз’яснення щодо гарантій адвокатської діяльності та окремих умов 

дисциплінарної відповідальності» вказується, що фізична особа має статус 

адвоката з часу отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю та внесення відомостей про неї до ЄРАУ та до моменту припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю та внесення про це відповідних 

відомостей до ЄРАУ. 

Таким чином, в означених підходах статусна складова поняття «адвокат» є 

домінуючою і дозволяє дійти висновку, що особа може володіти статусом 

адвоката та не здійснювати в подальшому адвокатську діяльність. Інакше 

кажучи, статус адвоката пов’язується з виникненням права на заняття 

адвокатською діяльністю (пасивне право), а не з його реалізацією (активне 

право). В такому випадку варто погодитися з С. О. Іваницьким у тому, що 

поняття «адвокат» слід визначити як фізичну особу, яка має право на заняття 

адвокатською діяльністю [185, c. 493]. У цьому разі конструкція «має право» 

передбачає не лише наявність відповідного свідоцтва, а й необхідність 

існування обставин, які не перешкоджають здійсненню адвокатської діяльності 

(право на заняття адвокатською діяльністю не зупинене, не припинене, 

реалізується в одній із передбачених законом форм адвокатської діяльності на 

засадах незалежності та професійності). 
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Проте вважаємо, що лише цих змін недостатньо, оскільки самі вони не 

спроможні будуть усунути породжені чинними нормами та практикою їх 

застосування конфліктні ситуації, за яких особа, яка має, наприклад, статус 

судді чи прокурора формально володіє ще й статусом адвоката, зупинивши своє 

право на зайняття адвокатською діяльністю в день отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю. Ст. 31 профільного Закону лише 

передбачає, що протягом строку зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Такий адвокат також не може 

брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, 

коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу 

державної влади з’їздом адвокатів України. Тобто опосередковано Закон визнає, 

що за особою, відносно якої зупинено право на здійснення адвокатської 

діяльності, залишається статус адвоката. І в «пасивному стані» він може бути 

«сумісним» з іншими статусами та видами діяльності. Фактично на таку 

позицію стала Вища рада правосуддя у своїх рішеннях від 30 травня 2017 р. 

№ 1328/0/15-17 та від 24 жовтня 2017 р. за № 3419/0/15-19 [343]. 

Однак ми вважаємо, що адвокатура не повинна бути «запасним 

плацдармом» для представників інших професій. Статус «адвокат» повинен 

бути активним, тобто позначати особу, яка фактично здійснює адвокатську 

діяльність, а не лише формально володіє правом на її здійснення. Позитивним у 

цьому сенсі є досвід Франції, де, як зазначає В. М. Буробін, «термін «адвокат» 

означає не звання, а вид професійної діяльності практикуючої особи. Тому 

кожна особа, яка має кваліфікацію адвоката, але котра припинила працювати в 

адвокатурі, навіть якщо ця особа продовжує працювати в інших сферах права, 

більше не може іменуватись адвокатом» [6, c. 226]. 

Ураховуючи наведені доводи, доцільним вбачається передбачити норму 

такого змісту: «Статус адвоката припиняється у разі зупинення права на 

здійснення адвокатської діяльності». Крім того, положення законодавства, які 
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регулюють вимоги щодо несумісності, викласти таким чином: «Несумісною з 

адвокатською діяльністю та статусом адвоката є: …». 

Із цих же міркувань видаються неприйнятними існуючі законодавчі 

ініціативи, які передбачають можливість перебування особи зі статусом 

адвоката на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, 

забороняючи при цьому здійснювати адвокатську діяльність, але зберігаючи за 

нею статус адвоката.  

Повертаючись до питання стосовно моменту набуття особою статусу 

адвоката, нагадаємо, що він законодавчо не визначений, однак у рішенні РАУ, 

про яке ми згадували вище, пов’язується з внесенням відомостей до ЄРАУ. 

Такий підхід вважаємо правильним і таким, що відповідає загалом європейській 

практиці. У багатьох країнах набуття членства в професійній асоціації та 

включення до реєстру адвокатів є обов’язковою умовою доступу до 

адвокатської професії. Досвід Італії, де є кримінально караною юридична 

практика особи, яка не внесена до реєстру адвокатів,  наводили у попередньому 

розділі роботи. Заборона використовувати статус адвоката особі, яка не 

зареєстрована в реєстрі адвокатів, передбачена і в окремих кантонах Швейцарії. 

Зокрема, у ст. 5 Закону кантону Женева «Про адвокатуру» передбачається, що 

«ніхто не може носити титул адвоката, якщо він не зареєстрований у 

кантональному реєстрі адвокатів. Якщо особа отримала ліцензію адвоката і не 

зареєстрована в кантональному реєстрі адвокатів, вона може кваліфікуватися як 

«володілець патента адвоката» [502]. 

Крім того, варто нагадати, що згідно з ст. 45 КПК України не може бути 

захисником адвокат, відомості про якого не внесено до ЄРАУ або стосовно 

якого в ЄРАУ містяться відомості про зупинення або припинення права на 

зайняття адвокатською діяльністю. 

Додатковим аргументом на користь зазначеного підходу є те, що статус 

адвоката є публічним, доступ до інформації повинен бути відкритим і 
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необмеженим, що й забезпечується завдяки функціонуванню ЄРАУ, який 

дозволяє дізнатися про стан статусу адвоката. 

І, зрештою, відповідаючи на питання, чи може здійснювати адвокатську 

діяльність особа, яка не має статусу адвоката, що робить акцент на його 

функціональному компоненті, варто зазначити таке.  

Захист, представництво та надання інших видів правової допомоги, які 

згідно з чинним законодавством розкривають зміст адвокатської діяльності, 

сукупно не становлять винятково її предмет. Конституційна норма, яка 

передбачає, що тільки адвокат має право здійснювати представництво іншої 

особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення, водночас 

встановлює винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах 

щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних 

спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та 

осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена (ст. 131-2 

Основного Закону держави). Зазначене належним чином відображено у 

відповідних положеннях процесуальних кодексів. Зокрема, наприклад, 

відповідно до ст. 60 ЦПК України під час розгляду  спорів, що виникають із 

трудових відносин, а також у малозначних справах представником може бути 

будь-яка повнолітня особа, що володіє повною цивільною процесуальною 

дієздатністю. Наявність юридичної освіти не вимагається. Таким чином, 

сьогодні лише захист становить виключний предмет адвокатської діяльності. 

Інші її види можуть бути предметом діяльності інших осіб, а не лише адвокатів. 

Це вказує на те, що ідентифікувати адвокатську діяльність лише за 

функціональним критерієм неможливо.  

Відтак, законодавче визначення та регулювання поняття «адвокат» 

обов’язково повинно охоплювати у логічному взаємозв’язку і статусний, і 

функціональний елементи, які сукупно активують його потенціал. Зміст 

останнього стає зрозумілим при з’ясуванні значення категорії «правовий 



 

 

 

175 

статус» загалом, що у системному зв’язку дозволить розкрити наше уявлення 

про «правовий статус адвоката» зокрема. 

Зауважимо, що найбільш розповсюдженою у теорії права щодо розуміння 

поняття «правовий статус» є позиція, згідно з якою «правовий статус» 

становить собою ідею про певну, обумовлену соціально та/або політично, 

встановлену нормативно-правовими актами та гарантовану державою 

сукупність прав, свобод, обов’язків та відповідальності особи, відповідно до 

якої вона координує свою діяльність у суспільстві [363, c. 85]. 

Варто зазначити, що як і будь-яка правова категорія, категорія «правовий 

статус» виконує дві основні функції: по-перше, відіграє методологічну роль, 

визначаючи шлях пізнання правової науки, а, по-друге, становить 

загальнотеоретичну основу юридичних знань та виступає теоретичним засобом 

наукового пізнання [75, c. 155]. Втім, на переконання вітчизняного науковця 

В. В. Сухоноса, із яким слід погодитися, на цьому ці функції не вичерпуються. 

На думку вченого, точне визначення статусу будь-якого державного органу або 

статусу сторони у правових відносинах є необхідною передумовою 

забезпечення режиму законності їх діяльності [385, c. 209-210], що є безумовно 

правильно. 

Статус у рафінованому вигляді варто розглядати як якісну характеристику 

суб’єкта, яка свідчить про наявність у його носія певних можливостей, прав, 

привілеїв та обов’язків. Залежно від сфери діяльності суб’єкта та від того, 

якими нормами визначається його положення у певній ієрархічній системі, 

статус суб’єкта може бути правовим, професійним, соціально-побутовим, 

культурним тощо [121, c. 39-41]. 

Якщо звернутися до тлумачного словника української мови, то там слово 

«статус» визначається як певний стан чого-небудь (становище) [259, c. 420]. У 

загальному розумінні під статусом (від латинського status – положення, 

становище) розуміється правове положення (сукупність прав і обов’язків) 
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фізичної чи юридичної особи [3, c. 1263]. Окремі фахівці так і сприймають 

поняття правового статусу та зводять його лише до сукупності прав і обов’язків 

фізичних та юридичних осіб [435, c. 636]. Інші визначають його як систему 

таких прав, свобод та обов’язків, що гарантується державою [166, c. 626]. 

Дійсно, «ядро», так би мовити, правового статусу як правового явища 

становлять саме права та обов’язки учасника правовідносин, але на цьому 

складові правового статусу у нашому розумінні не вичерпуються. 

Так, О. Ф. Скакун уважає, що правовий статус – це система закріплених у 

нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, 

відповідальності, відповідно до яких  індивід як суб’єкт права (тобто як такий, 

що має правосуб’єктність) координує свою поведінку в суспільстві [363, c. 138], 

тобто до обов’язків та прав дослідник додає такий елемент, як відповідальність 

суб’єкта та стосовно безпосередньо правового статусу адвоката, розділяє права 

адвоката на «суб’єктивні» та «об’єктивні». 

По-іншому цю категорію розуміє А. В. Малько та характеризує правовий 

статус як комплексну інтегральну категорію, що відображає взаємовідносини 

суб’єктів суспільних відносин особи і суспільства, громадянина і держави, 

юридичної особи та державного органу тощо [391, c. 391]. 

Цікавим є погляд російського фахівця В. М. Корельського, який визначає 

правовий статус як багатоаспектну категорію, що, по-перше, має універсальний 

характер, включає статуси різних суб’єктів правовідносин (держави, особи, 

суспільства тощо); по-друге, відображає індивідуальні особливості суб’єктів і 

реальне положення їх у системі багатоманітних суспільних відносин; по-третє, 

правовий статус не може бути реалізований без обов’язків, прав, 

відповідальності та правових гарантій [391, c. 549]. Із зазначеною тезою можна 

погодитись.  

До того ж слід додати, що ця категорія характеризується цілісністю, 

структурованістю та визначеним порядком взаємодії його компонентів [166, c. 
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95]. 

Загалом, найбільша увага у дослідженнях такого масштабного явища, як 

правовий статус, у вітчизняній науці приділялася розробці питанням правового 

статусу (положення) саме особистості [105; 106; 107; 266; 270; 371]. Водночас у 

юридичній науці досліджувалися також особливості правового положення 

окремих груп суб’єктів права, як, наприклад: державно-правовий статус, 

правовий статус різноманітних видів державних службовців, правовий статус 

керівників місцевих рад тощо [389, c. 15]. 

Використовується поняття «статус» й у законодавстві, зокрема, у назві 

таких чинних законів України, як: «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства» та інших.  

Різноманітність наукових підходів до тлумачення теоретичної конструкції 

«правовий статус» природньо зумовили численні спроби та різні наукові позиції 

щодо визначення змісту поняття «правовий статус адвоката», що також свідчить 

про його складність, багатогранність і динамічність. Однак здебільшого увага 

дослідників до аналізу правового статусу адвоката була фрагментарною, 

зважаючи на інші ключові цілі досліджень [389; 352; 258]. Лише двічі у 

вітчизняній доктрині правовий статус адвоката ставав самостійним предметом 

наукових пошуків.  

Уперше на монографічному рівні дослідив правовий статус адвоката в 

Україні П. В. Хотенець, який у своїй однойменній дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук у 2002 р. запропонував 

виокремлювати в його структурі два блоки: права, обов’язки, відповідальність і 

гарантії діяльності адвоката як суб’єкта відповідних правовідносин і як члена 

адвокатської корпорації [418]. 

У подальшому, усвідомлюючи значущість цього питання, дослідження 
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правового статусу адвоката, в основу якого покладено аналіз широкого спектру 

існуючих у вітчизняній і зарубіжній науці підходів до його визначення, було 

здійснено В. В. Заборовським. У своїй дисертації  «Правовий статус адвоката в 

умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні» 

він сформулював правовий статус адвоката як комплексну категорію, яка 

відображає його правове становище в суспільстві, що характеризується 

наявністю в адвоката юридично встановленої сукупності прав, обов’язків, 

гарантій та відповідальності, котрі є необхідними і достатніми для здійснення 

ним адвокатської діяльності щодо надання професійної правничої (правової) 

допомоги на засадах абсолютної незалежності. Крім того, він запропонував 

авторську дефініцію «незалежний правовий статус адвоката», яку, на його 

думку, слід розуміти як «основоположну властивість здійснення адвокатської 

діяльності, що відображає особливе його правове становище в суспільстві, яке 

характеризується відсутністю як будь-яких втручань та перешкод з боку інших 

осіб у професійну діяльність адвоката, так і будь-якої його позапрофесійної 

заінтересованості в процесі її здійснення» [163, c. 168, 172]. 

Наведене свідчить, що питання розуміння правового статусу адвоката 

залишається одним із найбільш актуальних та дискусійних питань правової 

науки. Крім того, очевидним є той факт, що різниця у судженнях з приводу 

нього ґрунтується на різних уявленнях про структуру (сукупність елементів) 

правового статусу адвоката. 

Так, частина дослідників вважає за необхідне визначати  як елементи 

правового статусу адвоката лише його права та обов’язки [354, с. 84-89; 80, c. 

37-44], інша додає сюди  і правові гарантії [418, c. 43; 195; 360, c. 122-129]. 

Деякі автори, розглядаючи питання статусу адвоката, включають до нього право 

на незалежність та інші права, що витікають з його професійного статусу; 

набуття, зупинення та припинення статусу адвоката; нормативне регулювання 

праці; оплату праці [383, c. 64-65] тощо.  
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Ураховуючи, що суттєвою ознакою правового статусу є його нормативне 

закріплення, першочергово видається необхідним звернутися до положень 

профільного Закону. Першочергово варто зауважити, що в Законі України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» немає окремого розділу, який би 

називався «Правовий статус адвоката». Проте, виходячи із логіки побудови 

Розділу VIII «Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної 

держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави» та Закону загалом, 

можна дійти висновку, що до змісту правового статусу адвоката законодавець 

відносить такі елементи, як: права та обов’язки адвоката, умови набуття та 

припинення статусу адвоката, правові гарантії діяльності адвоката, 

відповідальність адвоката. 

Зважаючи на те, що категорія «правовий статус» як загальна відносно 

категорії «правовий статус адвоката» характеризується багатоаспектністю та 

цілісністю, виходячи з власного уявлення про необхідні складові останньої, 

видається доцільним відносити до її структури саме згадані, нормативно 

закріплені у профільному Законі елементи.  

Відтак, правовий статус адвоката можна визначити як систему 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, які на рівні нормативно 

закріплених положень концентровано виражають правові можливості адвоката 

у державі та суспільстві, характеризуючи різноманітні взаємозв’язки, що 

виникають у процесі здійснення ним адвокатської діяльності. Фундаментом, 

обов’язковими елементами, що становлять зміст правового статусу адвоката, на 

нашу думку, є: права та обов’язки адвоката (права, обов’язки, заборони, 

обмеження); умови та алгоритм набуття статусу адвоката, його зупинення та 

втрати; гарантії адвокатської діяльності; дисциплінарна відповідальність 

адвоката (види, порядок накладення). 
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Такий підхід ґрунтується також на аналізі нормативних актів міжнародного 

рівня, що свідчить про наднаціональний і транскордонний характер категорії 

«правовий статус адвоката».  

Так, Основні положення про роль адвокатів, Прийняті VIII Конгресом ООН 

по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, передбачають, що «адекватне 

забезпечення прав людини і основних свобод, на які усі люди мають право, 

надається їм в економічному, соціальному, культурному, суспільному і 

політичному житті і вимагає, щоб усі люди мали ефективну можливість 

користування юридичною допомогою, здійснюваною незалежною юридичною 

професією. …Основні положення про роль адвокатів, викладені нижче, 

сформульовано так, щоб допомагати державам-учасницям у їх завданні сприяти 

і забезпечувати належну роль адвокатів, яка має поважатися і гарантуватися 

урядами при розробці національного законодавства та його застосуванні як 

адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами законодавчої та виконавчої 

влади і суспільством в цілому; ці принципи мають також застосовуватися до 

осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання формального статусу 

адвоката» [268].  

У свою чергу, Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства містить окрему норму під назвою «Місце адвоката в 

суспільному житті», яка визначає, що «у будь-якому правовому суспільстві 

адвокату відведено особливу роль; його призначення не обмежено сумлінним 

виконанням свого обов’язку у межах закону. Адвокат має діяти в інтересах 

права в цілому так само, як і в інтересах тих, чиї права і свободи йому довірено 

захищати; не лише виступати в суді від імені клієнта, а й надавати йому 

юридичну допомогу у вигляді порад і консультацій» [165]. 

На користь такого висновку слугують також умовиводи, зроблені Рамоном 

Муллератом, який зауважив, що не зважаючи на певні відмінності між 

адвокатами в Європі, які проявляються в навчанні, доступі до професії, етичних 
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правилах поведінки, методах організації роботи, тенденцією розвитку 

європейської адвокатури є спільні цінності, інтереси, доктринальні принципи і 

методи роботи, які виходять за межі національних бар’єрів [510]. 

В Україні актуалізація питання щодо правового статусу адвоката пов’язана 

серед іншого із запровадженням так званої «монополії» у сфері судового 

захисту та представництва прав та інтересів особи. Як і все нове, така новація в 

суспільстві та професійному середовищі була сприйнята неоднозначно та з 

певними побоюваннями [56, c. 141-143].  

Проте слід зауважити, що напрям  нашого дослідження дозволяє 

монополію як явище в адвокатурі розглядати у двох аспектах: 1) 

функціональному, що передбачає виняткові повноваження адвокатів у сфері 

надання юридичних послуг (таке розуміння адвокатської монополії є 

традиційним і поширеним, у тому числі серед зарубіжних експертів і 

науковців); 2) суб’єктному, що передбачає здійснення адвокатської діяльності 

на території держави винятково національними адвокатами [52, c. 119-123]. 

Обидва аспекти відображають різні вектори впливу глобалізації на розвиток 

правового статусу адвоката.  

У першому випадку йдеться про те, що монополія адвокатів на ринку 

юридичних послуг у різному масштабі притаманна більшості країн, зокрема, 

європейського простору. Європейські стандарти з цього питання мають два 

джерела: Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод разом із 

рекомендаціями КМРЄ  та практику європейських країн. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод гарантує 

право на захист і доступ до правової допомоги як невід’ємну складову права на 

справедливий суд (ст. 6). У свою чергу, КМРЄ, маючи на меті забезпечити 

права всіх верств європейського населення, в тому числі соціально 

незахищених, прийняв низку рекомендацій, спрямованих на створення системи 

правової допомоги та полегшення доступу до правосуддя в країнах-учасницях. 
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Наприклад, Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам 

про свободу професійної діяльності адвокатів стосується осіб, які «відповідно 

до національного законодавства кваліфіковані та уповноважені захищати та 

діяти від імені своїх клієнтів, займатися юридичною практикою, з’являтися в 

офіційній якості в суді і консультувати та представляти своїх клієнтів у 

питаннях права» [339]. Водночас у Рекомендації № R (93) 1 КМРЄ державам-

членам про ефективний доступ до закону і правосуддя для найбідніших верств 

населення запропоновано урядам держав-членів розглянути питання «про 

створення можливостей для недержавних організацій або добровільних 

організацій, які опікуються найбіднішими верствами населення, надавати 

допомогу в доступі до суду особам, котрі перебувають у такому залежному і 

нужденному становищі, що не можуть самі захистити себе; така допомога має 

стосуватися як провадження в національних судах, такі провадження в 

Європейських Комісії та Суді з прав людини та інших міжнародних судових 

інстанціях» [340]. 

Що ж до європейської практики у питанні монополії адвокатів, то 

розрізняють три типи країн, а отже три системи монополій: 

1) країни, в яких адвокати володіють монополією на всі види юридичних 

послуг, в тому числі на надання юридичних консультацій (повна монополія). 

Такими, зокрема, є Іспанія, Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Угорщина; 

2) країни, в яких адвокати володіють монополією лише на захист і 

представництво в судах (часткова монополія). До них відносяться Бельгія, 

Італія, Нідерланди, Об’єднане Королівство, Ірландія, Литва, Норвегія, 

Португалія; 

3) країни, де відсутні будь-які прояви монополії на ринку юридичних 

послуг (демонополія). Така ситуація  у Фінляндії та Швеції. 

Як зазначають експерти, більшість європейських країн належить до перших 

двох груп у різних варіаціях їх моделей. У будь-якому разі всі вони 
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передбачають, що захист у кримінальних справах може здійснюватися 

винятково адвокатами. І лише кілька країн належить до третьої групи, що 

зумовлено силою національної правової традиції та є досить рідким явищем 

[328, c. 21]. 

Таким чином, вітчизняна практика регулювання адвокатської монополії на 

ринку юридичних послуг та її масштаб є проявом узгодженого розвитку 

інституту адвокатури та правового статусу адвоката у руслі євроінтеграційних 

процесів. Ключовим питанням і завданням у такому випадку стає якість 

правової допомоги, фундамент якої має скласти діалектичний закон взаємного 

переходу кількісних і якісних змін (кількість адвокатів переходить (визначає) у 

якість послуг, що ними надаються). І тут у нас виникають певні проблеми.  

За наявними даними ЄРАУ станом на 2017 рік в Україні було 

зареєстровано близько 37 тис. адвокатів. Чисельність адвокатів на 100 тис. 

населення є нижчою середнього по Європі показника. Експерти зауважують, що 

на відміну від інших європейських країн ,за винятком Албанії та Мальти, 

чисельність сертифікованих адвокатів в Україні скоротилася за період з 2012 по 

2014 р.р [197]. На сьогодні кількість адвокаті в Україні становить майже 40 тис. 

осіб [169]. Для порівняння – в Європі у 2008 році в середньому на 1000 людей 

було 1,8 адвоката, а в США на 1000 людей припадало 3,82 адвокатів [522]. 

Крім того, міжнародні експерти з питань адвокатури вказують на певні 

особливості запровадженої в Україні монополії адвокатів. Зокрема, Л. Зіманова 

Бердслі зауважує на такому. «В Україні надання юридичних послуг є 

професійною діяльністю (відповідно до Конституції та законів України 

надавати юридичні послуги мають право лише особи з юридичною освітою). 

Масштаб монополії може бути встановлений через визначення «юридичних 

послуг» та визначення відносин з іншими професіями у сфері права, 

представники яких працюють на ринку юридичних послуг. Що стосується 

першого, то закон містить два визначення правових послуг: одне в Розділі І 
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«Загальні положення» (частини 2, 5, 6, 9 частині 1 статті 1), інше – в Розділі ІІІ 

«Види адвокатської діяльності. Права і обов’язки адвоката. Гарантії 

адвокатської діяльності» (стаття 19 «Види адвокатської діяльності»). Обидві 

статті всебічні й докладні, але їм бракує повноти, і вони не є ідентичними. До 

визначення юридичних послуг якнайкраще підходить принцип «чим менше, тим 

краще», оскільки цей термін є надзвичайно широким, і його зміст залежить від 

контексту. Закону бракує інформації про те, хто ще може надавати юридичні 

послуги, та про відносини між адвокатами та цими (іншими) надавачами 

юридичних послуг. … Через відсутність даних, в т.ч. статистичних, про ринок 

юридичних послуг, зростання обсягу надання юридичних послуг внаслідок 

монополізації та ціни на юридичних послуги, об’єктивно оцінити вплив нової 

монополії адвокатів на рівень їхнього добробуту та рівень добробуту їх клієнтів, 

надзвичайно складно, якщо взагалі можливо» [197]. 

Наведене зауваження, з яким варто погодитися, спонукає до висновків про 

необхідність конкретизації законодавчих положень у сфері здійснення 

адвокатами і «не адвокатами» професійної діяльності в Україні та щодо 

необхідності проведення НААУ моніторингу з окреслених питань, результати 

якого певною мірою дозволили б оцінити значимість запровадженого в Україні 

масштабу монополії адвокатів. 

Суб’єктний аспект монополії адвокатів першочергово демонструє прояв 

глобалізації в сенсі трудової міграції. Йдеться про допуск на внутрішній ринок 

юридичних послуг країни іноземних адвокатів. Саме в такому контексті 

розмірковує про адвокатську монополію, наприклад, президент Федеральної 

палати Німеччини Аксель Фільгес, зауважуючи, що саме вона свого часу 

«визначила вектор розвитку ринку юридичних послуг Німеччини, який не зміг 

адекватно відреагувати на початок глобалізації: адвокатура Німеччини 

добровільно самоізолювалася, в той час як англо-американські юридичні фірми 

почали експансію на зовнішні ринки» [410].  
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З різними передумовами та ступенем обмеження допуск іноземних 

адвокатів до адвокатської практики на регіональному рівні сьогодні 

притаманний більшості країн світу (США, РФ, Польща, Німеччина, Італія та 

інші). Тому Україна, запровадивши інститут «імплементації іноземного 

адвоката», лише слідує загальносвітовим тенденціям розвитку адвокатури. 

Проте його потенціал можна охарактеризувати як двоякий.  

Перш за все очевидними є низка переваг. Зокрема, розвиток конкуренції 

серед адвокатської спільноти сприяє якості адвокатських послуг і стимулює 

адвокатів до саморозвитку та самовдосконалення.  Крім того, можливість 

отримати допомогу іноземних адвокатів може оцінюватися як опосередкований 

чинник-стимул здійснення іноземних інвестицій,  що особливо актуально для 

України. Окремі автори справедливо зауважують, що «великий іноземний 

інвестор звик до особливих довірливих взаємовідносин із західноєвропейськими 

адвокатами чи адвокатами Уолл-стріт, які складалися десятиліттями в процесі 

його комерційної діяльності і які виробляють в нього ділову впевненість. Ця 

«психологія звички», їх орієнтація на визнані світові юридичні фірми повинна 

тонко враховуватися законодавцем…» [239, c. 34-36]. 

Однак при певних особливостях національного законодавства інститут 

імплементації іноземного адвоката може призвести до дисбалансу у правовому 

статусі вітчизняних адвокатів. Наприклад, у Польщі, де ринок юридичних 

послуг вважається одним із найбільш ліберальних у ЄС з огляду на положення 

Закону про свободу підприємницької діяльності, що дозволяє надавати 

юридичні послуги особам навіть без юридичної освіти, іноземні адвокати не 

поспішають офіційно заявляти про себе. Однією з причин цього є автоматичне 

розповсюдження на них у разі реєстрації етичних норм поведінки та можливості 

бути притягненим до дисциплінарної відповідальності за їх порушення. Крім 

того, відсутність офіційної реєстрації іноземного адвоката в органах 

адвокатського самоврядування дозволяє обходити вимоги щодо рекламування 
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адвокатських послуг і пошуку клієнтів. Відтак, польські адвокати нарікають, що 

іноземні адвокати часто перебувають у кращому становищі [109]. 

Таким чином, імплементація іноземного адвоката потребує зваженого 

системного регулювання, спроможного забезпечити необхідний баланс із 

правовим статусом національних адвокатів на внутрішньому ринку юридичних 

послуг.  

Повертаючись до структури правового статусу адвоката, яка в межах цього 

підрозділу вимагає загальної характеристики, повторимось, що ядро 

досліджуваної категорії становлять професійні права та обов’язки адвоката. Ці 

інститути розкривають зміст правомірної поведінки адвоката при здійсненні 

професійної діяльності, встановлюють її конкретний вид та міру. Ця можливість 

забезпечується і гарантується державою. Засобом її закріплення є правові 

норми. Професійні права й обов’язки завжди існують в певних межах – періоду 

володіння статусом, реалізуються у конкретних правовідносинах, що виникають 

в умовах здійснення професійних функцій [251, c. 23]. 

Аналіз законодавчих положень у сфері адвокатури дає підстави 

класифікувати права адвоката на організаційні, що притаманні адвокату в силу 

його членства в асоціації (союзі, колегії, палаті) адвокатів, та права 

функціонального характеру, які визначають повноваження адвоката при 

здійсненні основного завдання – захисту прав, свобод та інтересів фізичних і 

юридичних осіб [353, c. 217]. При цьому як профільний вітчизняний Закон, так і 

Основні положення про роль адвокатів, а також Загальний кодекс правил для 

адвокатів визначають права адвокатів переважно функціонального характеру, у 

більш загальному, так би мовити, принциповому порядку. Подальшу реалізацію 

вони отримують вже безпосередньо у вузькоспеціальних нормативних актах – 

процесуальних кодексах (країни колишнього СРСР та інші) та відповідних 

законах, інших спеціальних нормативних актах (США, Канада, Велика 

Британія, Японія та інші).  
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Щодо обсягу означених прав слід відмітити, що суттєвих відмінностей у 

досліджених нормативних актах ми не знайшли, є певні коливання у бік 

розширення або уточнення деяких прав, однак загалом обсяг та якість прав, що 

надає вітчизняне законодавство сучасним українським адвокатам, відповідає 

існуючим світовим правовим стандартам. 

Обов’язки адвоката у своїй переважній більшості мають морально-етичну 

складову й лише деякі з них спрямовані на своє матеріальне відтворення або 

стосуються матеріальних об’єктів.  

Цікавим є той факт що у Франції додержання адвокатом професійної 

таємниці є і правом і водночас обов’язком. До того ж французький законодавець 

зобов’язує адвоката вести гідний спосіб життя, чого, на жаль, не передбачено 

вітчизняним законодавством [369, c. 221]. 

Не менш оригінальним та необхідним є обов’язок, якому найбільшу увагу 

приділяє японське законодавство, адвоката постійно підвищувати рівень своєї 

культури, виявляти високу гідність та обізнаність у законах, указах та правових 

справах держави, а також чесно виконувати свої службові обов’язки, 

підтримувати суспільний порядок та вдосконалення правових систем. 

Загалом, обов’язки адвокатів всього світу за своїм обсягом та змістом 

мають невеликі відмінності. Серед найбільш розповсюджених слід відзначити 

такі, як: чесно, розумно, зважено та добросовісно всіма не забороненими 

законом способами захищати інтереси довірителя; виконувати вимоги закону 

щодо обов’язкової участі адвоката  як захисника в конкретному виді судового 

провадження (найчастіше закон встановлює такий обов’язок при здійсненні 

кримінального судочинства); дотримуватися кодексу професійної етики 

адвоката й виконувати рішення Союзу (колегії, палати) адвокатів; зберігати 

адвокатську таємницю.  

Таким чином, права та обов’язки наших та закордонних колег-адвокатів 

практично є більш-менш відповідними та дозволяють вирішувати основну мету 
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адвокатської діяльності – захист прав та свобод людини та громадянина у 

правовий та демократичний спосіб. 

Сучасні законодавчі акти різних держав про адвокатуру окремим блоком 

серед обов’язків адвоката виділяють низку заборон, які в переважній більшості 

випадків стосуються етичних норм і мають імперативний характер [269]. 

Україна у цьому ракурсі не є винятком, передбачаючи у частині другій ст. 21 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чіткий перелік 

заборон як різновиду обов’язків адвоката. 

Отже, дослідження правового статусу адвоката у глобальному просторі 

створює можливість зрозуміти ту роль і значення, яке має ця постать у 

суспільстві, що не обмежується простором чи територією певної держави, 

оскільки базується на визначальних для людства цінностях – правах, інтересах і 

свободах особи. Саме розвиток останніх слугує спонукальним моментом у 

звеличенні адвокатської професії та затребуваності представників адвокатури. 

Крізь призму аналізу правового статусу адвоката стають очевидними недоліки 

та проблеми функціонування інституту адвокатури на міжнародному рівні та в 

межах конкретної держави, що,у свою чергу, окреслює перспективи його 

розвитку з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку суспільства. 

 

 

3.2. Національні умови набуття статусу адвоката та їх відповідність 

міжнародним вимогам 

 

Численні міжнародно-правові акти як загальносвітового, так і 

регіонального рівнів проголошують забезпечення правової допомоги як 

невід’ємного права людини. В державах розвиненої демократії зазначене 

положення набуло статусу непорушної правової аксіоми, а розвиток механізмів 

широкого доступу населення до правової допомоги стає необхідним елементом 
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правової політики, що забезпечує реальне втілення принципу справедливості 

судочинства. 

Водночас, розвиток суспільних відносин та соціальних зв’язків 

невідворотно тягне за собою ускладнення законодавства та практики його 

застосування. В подібних умовах не тільки зростає потреба населення в 

юридичній допомозі, а й постає питання про кваліфікованість останньої. Не 

випадково в Основних положеннях про роль адвокатів та багатьох інших 

міжнародно-правових актах сформульовані високі вимоги до адвокатської 

професії, серед яких можна виділити: наявність відповідної освіти і підготовки; 

знання і дотримання професійних етичних правил; повага до прав і свобод 

людини; чесність, розумність і добросовісність у відстоюванні інтересів 

довірителя тощо.  

Зважаючи на викладене вище, доречно вести мову про створення умов, які 

забезпечуватимуть допуск до надання правової допомоги тих осіб, які за рівнем 

своєї фахової підготовки, професіоналізму та морально-діловими рисами здатні 

якісно виконувати вказану роботу. Такими умовами є: відбір претендентів на 

отримання статусу адвоката відповідно до критеріїв, встановлених 

законодавством; перевірка рівня їх знань та практичних навичок; спеціальна 

підготовка майбутніх адвокатів; особливі етичні принципи та правила 

професійної поведінки, обов’язок дотримання яких добровільно беруть на себе 

особи, які виявили бажання займатися адвокатською діяльністю; незалежний 

корпоративний контроль та керівництво за процесом формування адвокатського 

корпусу. 

Рівень спеціальних знань та практичних навичок, який дозволяє працівнику 

виконувати роботу певного ступеня складності, ступінь його придатності та 

підготовленості до певного виду праці характеризується поняттям 

«кваліфікація» [100, c. 532]. У зв’язку з цим не випадково у міжнародно-

правових актах і у національному законодавстві йдеться не про якісну, а про 
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кваліфіковану правову допомогу. І жодної підміни понять у цьому немає, адже 

кваліфікованість виконавця є передумовою якісної послуги, що ним надається. 

Правова допомога може розглядатись як така лише за умови її 

кваліфікованості [213, c. 86-87; 43, c. 9]. Як правильно відзначає П. В. Хотенець, 

пояснюється це насамперед визнанням порівняно простого вихідного 

положення: реалізація прав та свобод людини і громадянина можлива в повну 

міру, якщо вони відстоюються зі знанням справи, кваліфіковано. Таку 

діяльність може здійснити  не кожний, для цього потрібно вміти не тільки 

читати закони та інші нормативні акти, й розуміти і тлумачити їх, володіти 

навичками по швидкому знаходженню того нормативного акту, який потрібен 

для вирішення справи, мати досвід ведення справ у судах та інших державних 

органах, здібність передбачувати можливі юридичні наслідки певних вчинків 

або дій [418, c. 10]. 

Відповідно до Основних положень про роль адвокатів кваліфікація і 

підготовка адвокатів забезпечується урядами, професійними асоціаціями 

адвокатів та навчальними інститутами і полягає в одержанні адвокатами 

відповідної освіти, підготовки, знань їх ідеалів, етичних обов’язків, прав 

людини і основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом. При 

цьому на повинна бути дискримінація осіб, які допускаються до адвокатської 

практики, за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, 

політичних чи інших поглядів, наявності власності, місця народження, 

економічного чи іншого становища. 

У Рекомендаціях № (2000)21 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради 

Європи про свободу професійної діяльності адвокатів, прийнятих Комітетом 

Міністрів Ради Європи 25 жовтня 2000 р., також містяться важливі правила, які 

підлягають впровадженню з метою забезпечення належної правової освіти 

адвокатів і регулювання питань, пов’язаних із набуттям адвокатської професії. 

В цих Рекомендаціях адвокат визначається як особа, що згідно з вимогами 
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національного законодавства має необхідну кваліфікацію та допуск до ведення 

справ та виконання інших дій від імені клієнтів і може практикувати право, 

з’являтись у судах, надавати поради клієнтам і представляти їх інтереси при 

розгляді правових питань. Принцип ІІ Рекомендацій вказує на необхідність 

вжити всіх необхідних заходів для забезпечення високого рівня правової освіти 

та особистої моралі всіх, хто прагне набути професію адвоката. Правова освіта 

має зміцнювати 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  

належному відправленню судочинства. Таким чином підкреслюється виняткова  

важливість цих факторів у забезпеченні, підтриманні і підвищенні високого 

рівня компетентності, необхідного для надання адвокатських послуг. 

Слід погодитись із тезою О. Л. Жуковської про те, що положення 

Рекомендацій в частині свободи доступу до професії, які виражаються у 

відповідних вимогах професійної належності (підтвердження кваліфікації, 

підкорення кодексу професійної етики та дисциплінарної відповідальності), 

зовсім не розглядаються як дискримінаційні обмеження такої свободи. 

Дискримінаційним у світлі Рекомендацій може вважатися обмеження лише на 

підставі статі, статевих уподобань, раси, кольору шкіри, віросповідання, 

політичних або інших переконань, етнічного або соціального походження, 

належності до національної меншини, майнового статусу, вродженої чи набутої 

фізичної вади [159, c. 22]. 

Окрім зазначеного вище, Рекомендації містять вкрай важливий припис з 

погляду міжнародних стандартів набуття статусу адвоката, який проголошує: 

«Рішення, які стосуються надання дозволів на адвокатську практику або на 

долучення до адвокатської професії, мають прийматися незалежним органом. 

Такі рішення, незалежно від того, чи вони приймаються незалежним органом 

або в інакший спосіб, мають підлягати перегляду незалежним і неупередженим 
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судовим органом». Відповідно, формування адвокатського корпусу повинно 

відбуватись поза стороннім впливом будь-кого, в тому числі державних органів 

чи посадових осіб, які не мають стосунку до цього процесу, а також має бути 

забезпечена можливість судового оскарження рішень з питань допуску до 

професії адвоката. 

Високий рівень професійної компетентності закріплений як один із 

ключових принципів юридичної професії, передбачених Хартією основних 

принципів європейської юридичної професії Ради адвокатських асоціацій і 

юридичних співтовариств Європи (CCBE). В Хартії констатується, що адвокат 

не може ефективно консультувати та представляти клієнта, якщо в 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 (принцип g та коментар до нього) [452]. 

Експерти Ради Європи у світлі існуючих варіацій адвокатської монополії із 

надання правових послуг як ключового питання виділяють якість правової 

допомоги, яка повинна бути реальною та ефективною. Адвокати повинні 

отримати освіту в галузі права і проходити спеціальну підготовку, метою якої є 

постійне удосконалення їх знань і навичок; вони повинні бути зв’язані 

етичними правилами; їх діяльність підлягає страхуванню (в тих країнах, де 

цього вимагає законодавство). Всі ці обставини забезпечують необхідну якість 

їх послуг і можуть гарантувати найкраще представництво інтересів клієнтів 

[328, c. 21]. Належним надання правової допомоги особі може вважатись тільки 

тоді, коли воно здійснюється представниками незалежної професії, чия найвища 

кваліфікація, а також моральні якості, об’єктивно перевірені незалежними 

органами, пов’язаними специфічним для професійного правозахисту кодексом 

(правилами) етики, особами, які, відповідно, несуть дисциплінарну 

відповідальність аж до позбавлення права практикувати за порушення цих 
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правил. Ці вимоги встановлені не в інтересах адвокатів, не для захисту їх 

монополії, а передусім  в інтересах суспільства, громадян [88, c. 35]. 

Таким чином, узагальнюючи наведені міжнародно-правові положення, 

можна сформулювати загальні стандарти набуття статусу адвоката (допуску до 

професії): 

1. Особа, яка претендує на здобуття статусу адвоката повинна відповідати 

певним кваліфікаційним вимогам (характеристикам). Перелік таких вимог 

встановлюється національним законодавством, однак загальнообов’язковим для 

всіх є: 

- наявність належної правової освіти та підготовки, які повинні 

забезпечувати високий рівень правових знань та навичок, усвідомлення 

значення прав людини і основних свобод та роль адвоката у їх забезпеченні, 

захисті та сприянні реалізації; 

- високі моральні якості, знання етичних принципів і правил професії. 

2. Обов’язок із забезпечення високої кваліфікації і підготовки адвокатів 

покладається на урядові організації, професійні асоціації адвокатів та навчальні 

установи. 

3. Процедура набуття статусу адвоката повинна передбачати перевірку 

рівня кваліфікації претендента та прийняття відповідного рішення 

уповноваженим органом, який має бути повністю незалежним у вирішенні 

вказаних питань. 

4. Порядок набуття статусу адвоката повинен передбачати можливість 

судового оскарження рішень з питань допуску до професії та здійснення 

адвокатської діяльності. 

5. Не допускаються будь-які обмеження доступу до професії за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, віросповідання, політичних 

чи інших поглядів, місця народження, соціального походження, майнового чи 

іншого становища, вродженої чи набутої фізичної вади тощо. 
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Звичайно, кожна національна система адвокатури має свої особливості та 

традиції, притаманні лише їй. Але спільним для всіх них є така архітектоніка, 

яка дозволяє, щоб особа, яка виявила бажання займатися адвокатською 

діяльністю, набула максимального рівня юридичних знань і практичних 

навичок із їх застосування. Такий результат досягається за умови ґрунтовного 

теоретичного навчання, суворої процедури складання іспитів, обов’язкового 

проходження практики з максимальним її наближенням до рівня роботи 

професійних адвокатів. Головна мета такої системи – забезпечення ефективного 

функціонування адвокатури як основної інституції, покликаної захищати права і 

свободи людини [430, c. 103]. 

Необхідність розробки та запровадження уніфікованих кваліфікаційних 

вимог до адвоката виникла в результаті тих інтеграційних процесів, які 

відбулися і продовжують відбуваються на сьогоднішній день у світовій 

економіці. У сфері міжнародної торгівлі сформувалися принципи та правила, які 

не могли не торкнутися питань надання юридичних послуг адвокатами. 

Зокрема, в рамках Світової організації торгівлі (СОТ), яка є провідною 

міжнародною економічною організацією, членами котрої є 160 країн (в тому 

числі і Україна [326; 318]) і на  які припадає більше 96% обсягів світової 

торгівлі, діє Генеральна угода про торгівлю послугами (GATS) [116]. 

Відповідно до ст. XVI GATS держава-член СОТ бере на себе зобов’язання 

надати доступ на свій внутрішній ринок послугам та постачальникам послуг 

будь-якої іншої держави-члена СОТ у режимі не менш сприятливому, ніж той, 

який передбачений правилами, обмеженнями і умовами, визначеними 

національним законодавством. Інакше кажучи, щодо юридичних послуг 

зазначене означає, що коли особа з певної країни – члена СОТ бажає надавати 

адвокатські послуги в іншій країні, яка ратифікувала GATS, остання не може 

висувати до такої особи  вимоги вищі, ніж ті, що існують для громадян цієї 

країни. Відтак, постало питання про те, на основі яких критеріїв і в якій мірі 
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визнавати професійні кваліфікаційні характеристики осіб, що отримали право 

на юридичну практику в одній країні, а бажають займатися адвокатською 

діяльністю в іншій. 

На вказану проблему звернула увагу Міжнародна асоціація юристів 

(МАЮ), яка у червні 2001 року ухвалила Стандарти і критерії для визнання 

кваліфікаційних ознак юристів [373, c. 134-145]. У цьому документі МАЮ 

звернула увагу принаймні на три параметри, які суттєво впливають на 

професійні кваліфікаційні характеристики юристів: 

1) особлива роль юридичного співтовариства, яке одночасно сприяє 

відправленню правосуддя і забезпечення доступу до нього, відстоює 

верховенство права, охороняє права громадян. Юристи виконують суспільні 

обов’язки, які вимагають максимальної чесності і суворого дотримання правил 

етики і професійної поведінки, чим підтримують ефективність функціонування 

системи правосуддя і суспільної довіри до неї. Відповідно, суттєво важливим є 

те, щоб стандарти і критерії кваліфікаційних характеристик для здійснення 

юридичної практики включали в себе не тільки елементи інтелектуальних 

кваліфікаційних характеристик (такі, як компетенція і здатність надавати 

юридичну послугу), а також ті елементи етичних і моральних кваліфікаційних 

характеристик, які є суттєво важливими для збереження цілісності 

професійного співтовариства і фактично самої правової системи; 

2) неоднорідність правових знань. Освіта, практична підготовка та інші 

кваліфікаційні характеристики юриста в повну міру пов’язані з конкретною 

національною системою. На відміну від медицини або інженерної справи, у 

яких застосовувані принципи є однаковими від однієї країни до іншої, право від 

однієї юрисдикції до іншої є мінливим і за своїм змістом суттєво 

детермінованим культурою; 

3) регулятивна структура співтовариства юристів. В силу історичних 

причин регулювання в середині юридичних співтовариств здійснюється на рівні 
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адміністративно-територіальних одиниць, а не на загальнодержавному рівні. І 

навіть там, де регулятивні рамки встановлені на загальнодержавній основі, 

повноваження із прийому у професійне співтовариство залишаються за 

місцевими органами штатів, провінцій тощо, в одних випадках за урядовими, а в 

інших – за органами професійного самоврядування, які діють відповідно до 

делегованих повноважень. 

У розглядуваному документі МАЮ були сформульовані основні стандарти 

і критерії кваліфікаційних характеристик юриста, до яких відносяться: 

а) освіта і практична підготовка, які включають в себе: - рівень і тривалість 

юридичної освіти; - обсяг професійної підготовки; - вимоги щодо спеціальної 

освіти і підготовки (у випадку здійснення практики не тільки за внутрішнім 

національним законодавством, а й за міжнародним правом або правом третіх 

країн); 

б) професійний досвід; 

в) моральні і етичні характеристики. 

Тенденція уніфікації кваліфікаційних вимог до адвоката в найбільшій мірі 

проявилася в країнах ЄС. Одним із результатів глибоких інтеграційних 

процесів, що відбулися в ЄС за останні кілька десятиліть, стала 

загальноєвропейська регламентація питань допуску до професії адвоката, яка 

дозволила громадянам ЄС реалізовувати право на зайняття адвокатською 

діяльністю на всій території Співтовариства незалежно від того, в якій країні-

учасниці ними були набуті кваліфікаційні ознаки. 

Як відзначається у наукових працях, присвячених дослідженню правового 

регулювання адвокатури в ЄС, на початковому етапі формування загального 

ринку правових послуг виникла проблема, яка полягала у відсутності уніфікації 

адвокатської професії та відмінностях національних законодавств держав-членів 

ЄС в частині професійних вимог, які висувалися до осіб, які мали намір 

займатися адвокатською діяльністю [272, 194-195]. Відтак, попри режим 
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єдиного економічного простору, постало питання про підтвердження рівня 

кваліфікації спеціаліста, який претендував здійснювати юридичну практику в 

іншій державі-члені ЄС, ніж у тій, в якій він отримав відповідну професійну 

кваліфікацію. 

Для інтеграції адвокатських послуг у загальноєвропейський ринок 

необхідним було створення спеціальних правових механізмів, які б ураховували 

роль адвокатів у функціонуванні системи правосуддя і пов’язані з цим інтереси 

держав-членів ЄС. Для вирішення цього завдання було ухвалено низку 

нормативно-правових актів, спрямованих на формування системи визнання 

професійних кваліфікацій, яка дозволила європейському адвокату надавати свої 

послуги на території не тільки тієї країни, громадянином якої він є, але і в інших 

країнах-членах ЄС [153, c. 41]. 

Першим кроком у вказаному напрямі стало ухвалення Директиви Ради 

Європейського економічного співтовариства 77/249/ЄEC від 22 березня 1977 

року про сприяння ефективному здійсненню адвокатами свободи надання 

послуг [453]. В цьому документі встановлювались правила щодо надання 

юридичних послуг особами, які отримали професійний статус в одній країні-

члені співтовариства, а мали намір здійснювати юридичну практику в іншій. 

Відповідно до ст.3 Директиви 77/249/ЄEC для того, щоб адвокат мав право 

проводити професійну діяльність, він повинен прийняти професійний «титул», 

який використовується в державі, з якої він походить, із вказівкою професійної 

організації, яка уповноважила його на юридичну практику та судове 

представництво відповідно до законодавства цієї держави. Всі дії на території 

приймаючої держави-члена співтовариства, пов’язані із представництвом 

клієнта в судових процесах або в державних органах, повинні вчинятись 

іноземним адвокатом згідно з правилами, які існують для адвокатів в цій 

державі, за винятком умов, що пов’язані із місцем проживання або членства в 

професійних організаціях приймаючої держави. При цьому іноземний адвокат 
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повинен дотримуватися правил професійної поведінки приймаючої держави без 

шкоди для своїх зобов’язань в державі походження (ст. 4). Також ст. 7 

Директиви 77/249/ЄEC надала право компетентним органам приймаючої 

держави витребувати в особи документи, які підтверджують її кваліфікацію як 

адвоката. 

Подальший розвиток інституту взаємного визнання професійних 

кваліфікацій в Об’єднаній Європі безпосередньо пов’язаний із ухваленням 21 

грудня 1988 року Директиви 89/48/ЄEC про загальну систему визнання 

дипломів про вищу освіту, виданих після закінчення професійної освіти і 

навчання тривалістю не менше трьох років [454]. Основною метою Директиви 

89/48/ЄEC було створення рівнозначних систем визнання кваліфікацій на основі 

принципу взаємної довіри, суть якого зводиться до наступного: якщо одна 

держава-член ЄС визнає диплом і допускає до професійної діяльності фахівця, 

то інші держави-члени співтовариства не повинні запроваджувати 

узгоджувальні процедури та перешкоджати трудовій діяльності такого фахівця 

в аналогічній сфері на своїй території. За загальним правилом, встановленим 

Директивою 89/48/ЄEC, особа, яка пройшла професійне навчання не менше як 

три роки та отримала диплом про вищу освіту, може займатися професійною 

діяльністю як у своїй державі, так і будь-якій іншій державі-члені ЄС. Тобто, 

мається на увазі, що на базі узгодженого державами-учасницями ЄС певного 

мінімуму елементів підготовки фахівців дипломи визнаються автоматично, без 

застосування компенсаційних заходів. 

Однак, ураховуючи специфіку правничої освіти, викликану суттєвими 

відмінностями в програмах підготовки в різних країнах із різними правовими 

системами, автоматичне підтвердження дипломів про вищу юридичну освіту 

виявилося проблематичним. У зв’язку із цим у ст.4 Директиви 89/48/ЄEC був 

встановлений компенсаційний механізм визнання дипломів з юридичної 

професії, який виражався у двох альтернативних варіантах: або проходження 
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практики (стажування) строком до трьох років, або кваліфікаційний іспит. 

Вирішення питання про те, який із варіантів компенсаційного механізму 

застосовувати, знаходиться в компетенції кожної держави-члена ЄС. 

Після реалізації вказаних компенсаційних заходів зацікавлена особа 

отримувала право займатися юридичною діяльністю в приймаючій державі-

члені ЄС під спеціальним професійним званням, кореспондованим цій професії 

в приймаючій державі. Крім того, якщо в приймаючій державі умовою доступу 

до професії є членство в певній асоціації або організації, громадяни інших 

держав-членів ЄС отримують право використовувати професійне звання або 

відповідні документи, видані такою асоціацією або організацією, тільки після 

підтвердження членства в них. Інакше кажучи, в Директиві 89/48/ЄEC 

обґрунтовується необхідність кандидата на статус адвоката підкорятися тим 

колегіальним органам, які здійснюють регулювання адвокатської професії в 

приймаючій державі [152, c. 43-44]. 

Як випливає з аналізу положень Директиви 89/48/ЄEC, європейська 

система визнання кваліфікацій стосовно адвокатів порівняно з іншими 

професіями мала дещо дискримінаційний характер, адже у підсумку «правила 

гри» встановлювалися кожною країною окремо. Більше того, як відзначається у 

спеціальних дослідженнях, розглянуті вище компенсаційні механізми частіше за 

все застосовувались із широким тлумаченням положень директиви і нерідко 

мали відверто протекціоністський характер [145, c. 185, 255]. Звичайно, за таких 

умов вести мову про уніфікацію кваліфікаційних вимог до адвокатів та єдині 

стандарти допуску до професії було проблематично. 

Для усунення обмежень у доступі до професії адвоката для представників 

європейського юридичного співтовариства Європейським парламентом 16 

лютого 1998 року була ухвалена Директива 98/5/ЄС про спрощення здійснення 

професії адвоката на постійній основі в іншій державі-члені, ніж у тій, в якій 

була отримана кваліфікація [457]. Вказаний нормативний документ закріпив 
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право адвоката, який набув кваліфікацію в одній із держав-членів ЄС, надавати 

свої послуги в інших державах-членах із використанням початкового 

професійного титулу (звання), отриманого в державі походження. Для цього 

іноземному адвокату достатньо зареєструватися в компетентному органі 

приймаючої держави та надати докази постійної професійної діяльності 

юридичного характеру в державі походження. 

Директива 98/5/ЄС по суті легітимізувала механізм «асиміляції», при якому 

іноземна особа, що отримала статус адвоката в приймаючій державі, за своїм 

правовим положенням повністю прирівнювалась до місцевих адвокатів, які 

набули це професійне звання на загальних підставах (шляхом отримання вищої 

юридичної освіти, складання кваліфікаційного іспиту, проходження стажування 

та виконання інших вимог, передбачених національним законодавством) [402]. 

Розглянуті вище директиви створили необхідну законодавчу базу для 

вільного руху адвокатських послуг на всій території Об’єднаної Європи та 

значно полегшили мобільність адвокатів в ЄС. Із розвитком вільного ринку 

правових послуг стало очевидним, що рівень якості правової допомоги, що 

надається адвокатом, не повинен залежати від країни походження останнього. 

Вказана обставина зумовила необхідність пошуків шляхів гармонізації підходів 

до надання статусу адвоката попри певні відмінності національних систем 

юридичної освіти, професійної підготовки, ліцензування юристів тощо. 

Безпосередньо не втручаючись у вказані системи, керівні структури 

європейського юридичного співтовариства прагнуть «вирівнювання» 

кваліфікаційних вимог до адвокатів та порядку набуття відповідного 

професійного статусу в різних країнах ЄС з метою забезпечення єдино високого 

якісного рівня підготовки європейських адвокатів. 

Так, на підставі Директив 77/249/ЄEC, 89/48/ЄEC та 98/5/ЄС Рада 

адвокатських асоціацій і юридичних співтовариств Європи ухвалила Резолюцію 

про підготовку юристів в ЄС від 25 листопада 2000 року [451]. У вказаній 
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резолюції закріплені принципи, які інтерпретуються експертами Ради Європи як 

стандарти допуску до професії адвоката: 

1) юридична освіта, отримана перед тим, як почати професійну підготовку; 

2) початкова професійна підготовка; 

3) проведення екзамену для перевірки знань і навичок, отриманих під час 

початкової підготовки; 

4) підготовка в умовах реального робочого місця (стажування під 

керівництвом адвоката наставника) [328, C. 42]. 

Посилену увагу Рада адвокатських асоціацій і юридичних співтовариств 

Європи приділяє і питанням змістовного наповнення підготовки адвокатів. У 

своїх Рекомендаціях про результати підготовки юристів [450] CCBE 

сформулювала розширені критерії оцінки підготовленості майбутнього адвоката 

до компетентного виконання своїх функцій за наступними позиціями: 

деонтологія і професійний статус; виконання роботи адвоката; засоби реалізації 

завдань адвоката. Окрім цього, у згаданому документі наводиться тлумачення 

термінів «попередня професійна освіта» та «професійна підготовка». Попередня 

професійна освіта дозволяє отримати кваліфікацію університетського рівня, яка 

необхідна майбутньому адвокату для початку професійної підготовки. Метою 

університетської юридичної освіти, в першу чергу, є отримання академічних 

знань закону, а не навичок із його практичного застосування. Останні можна 

опановувати в період післядипломної освіти, яка характерна для більшості 

юрисдикцій. Професійна підготовка, як правило, починається після навчання в 

університеті і триває стільки, скільки необхідно для того, щоб фахівця можна 

було реєструвати у відповідній професійній організації як практикуючого або 

повністю кваліфікованого юриста. 

Розглянуті вище стандарти отримання професійної кваліфікації та набуття 

статусу адвоката успішно втілені у законодавство та правозастосовну практику 

більшості європейських країн, що свідчить про єдині підходи до питання про 
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допуск до професії адвоката на території ЄС (Німеччина, Франція, Іспанія, 

Фінляндія, Чехія та інші)  

Узагальнення досвіду вказаних країн дає можливість констатувати спільні 

підходи до формування адвокатського корпусу в країнах Об’єднаної Європи. 

Особи, які бажають займатися адвокатською діяльністю, в обов’язковому 

порядку повинні опановувати юриспруденцію у вищих навчальних закладах не 

менше як три роки та отримувати відповідну професійну освіту. Наступним 

кроком є практична юридична підготовка в спеціалізованому закладі та 

практика під керівництвом досвідченого адвоката. Професійна компетентність 

майбутніх адвокатів, які пройшли підготовку, перевіряється шляхом 

кваліфікаційного іспиту. Організація і контроль якості професійної підготовки 

адвокатів, проведення кваліфікаційних іспитів, приведення до присяги адвоката, 

видання відповідних документів на право здійснення адвокатської діяльності 

(посвідчень, свідоцтв, ліцензій тощо), внесення до адвокатських реєстрів 

(списків) реалізується або ж самими національними адвокатськими асоціаціями, 

або ж при їх безпосередній участі. 

Оцінюючи законодавство України на предмет відповідності розглянутим 

вище міжнародним стандартам порядку набуття статусу адвоката, не можна не 

відзначити позитивні зрушення, які відбулися у цій сфері. Попри лунаючі час 

від часу популістські заклики чи навіть законодавчі ініціативи щодо спрощення 

доступу до професії адвоката, усунення нібито «дискримінаційних» складових 

цього процесу, в нашій державі простежується чітка тенденція посилення 

кваліфікаційних вимог до осіб, які мають намір отримати право здійснення 

адвокатської діяльності, а також уведення додаткових процедурних заходів, 

спрямованих на підвищення якості професійної підготовки майбутніх адвокатів 

та посилення контролю за її ходом і результатами. Провідна роль у формуванні 

саме такого вектору розвитку української адвокатури належить адвокатському 

співтовариству, органам адвокатського самоврядування, науковцям і практикам, 
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експертам міжнародних правничих організацій, які послідовно та 

аргументовано відстоювали необхідність якісно нового підходу до формування 

адвокатського корпусу в Україні, котрий у підсумку повинен сприяти 

забезпеченню кваліфікованої правової допомоги. 

Важливою законодавчою новелою стали встановлені Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» правила щодо здійснення в Україні 

адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави та особливостей його 

правового статусу. Тут слід відзначити, що за рівнем ліберальності цих правил 

Україна, порівняно з багатьма розвиненими країнами Заходу, стала значно 

ближче до виконання розглянутих нами вище вимог СОТ, рекомендацій МАЮ 

та права ЄС в частині свободи доступу на свій внутрішній ринок правових 

послуг іноземних адвокатів. 

Водночас, незважаючи на істотні зрушення та позитивні зміни інституту 

набуття особою статусу адвоката, зумовлені світовими тенденціям уніфікації та 

стандартизації, необхідно акцентувати увагу на низці недоліків, які досі мають 

місце. 

Першочергово потребує узгодженого та системного підходу питання 

законодавчого визначення кваліфікаційних вимог, прописаних у ст. 6 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Зокрема, в ній вказується, 

що «адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну 

освіту». В Законі України «Про вищу освіту» 2002 року [313] зазначений 

освітній рівень відповідав освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста або 

магістра. Однак у новій редакції Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 

2014 року [312] поняття «повна вища освіта» не вживається. Натомість 

уводяться початковий, перший, другий, третій та науковий рівні вищої освіти.  

Для визначення того, який рівень вищої юридичної освіти за новим 

законодавством повинен мати претендент на отримання статусу адвоката, слід 

виходити із характеристики цього рівня. Так, відповідно до ст. 5 Закону України 
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«Про вищу освіту» саме другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає 

здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, 

навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад 

методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, 

достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності. Очевидно, що нижчий, ніж 

зазначений, рівень знань, умінь та навичок не здатний забезпечити ефективне 

виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, подолання тих професійних 

викликів, з якими пов’язана діяльність із захисту прав і законних інтересів 

клієнтів.  

Як справедливо відзначає Т. В. Варфоломеєва, здобуття вищої освіти 

бакалавра права абсолютно виключає можливість підготовки кваліфікованого 

юриста. З урахуванням строку навчання та питомої ваги правових  щодо інших 

дисциплін (соціально-економічних, іноземної мови, фізичного виховання тощо), 

залишається недостатньо часу для здобуття професії юриста та ще й озброєння 

сучасними практичними навичками. Тому цілком обґрунтовано науковець 

підтримує пропозиції щодо введення для певних посад вимоги вищої юридичної 

освіти на рівні магістра права із обов’язковим підвищенням вимог до внз, що їх 

готують, спрямуванням такої підготовки на отримання, в першу чергу, глибоких 

сучасних знань і навичок їх практичного застосування, чого по суті вимагають 

міжнародні і національні документи щодо адвокатів [92, c. 17]. 

На слушну думку Н. М. Бакаянової, доцільніше було б передбачити в 

законодавстві про адвокатуру можливість набуття права на зайняття 

адвокатською діяльністю лише особам, які мають другий (магістерський) рівень 

вищої освіти [18, c. 26]. 

РАУ в своїх роз’ясненнях з питань стажу роботи в галузі права для набуття 

особою права на заняття адвокатською діяльністю, затверджених рішенням від 

25 вересня 2015 року № 106, з цього питання також висловилась цілком 
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однозначно: відповідно до положень законодавства освітньо-кваліфікаційний 

рівень «бакалавр» за спеціальністю «правознавство» не може бути прирівняний 

до освітнього рівня «повна вища юридична освіта», а особа із вказаним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем не може бути адвокатом [316]. 

Зважаючи на викладене, з метою приведення положень Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у відповідність із міжнародно-

правовими стандартами та законодавством України про вищу освіту, необхідно 

встановити наступну кваліфікаційну вимогу до особи, яка має намір отримати 

право на зайняття адвокатською діяльністю: вища юридична освіта не нижче 

другого (магістерського) рівня. 

Як відзначалося вище, в міжнародних стандартах допуску до професії 

адвоката значна увага приділяється моральним якостям претендента. На 

законодавчому рівні, як правило, турбота про моральне обличчя адвокатури 

виражається крізь призму встановлення певних ознак негативного характеру, 

наявність яких у особи унеможливлює набуття нею відповідного професійного 

статусу. В Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» подібний 

перелік передбачений (частина друга ст. 6), але його зміст викликає низку 

запитань. 

По-перше, не зрозуміло, чому у пункті 1 частини другої ст. 6 Закону 

законодавець обмежився лише тяжкими, особливо тяжкими злочинами та 

злочинами середньої тяжкості, за які призначено покарання у вигляді 

позбавлення волі. Злочин, незалежно від ступеня тяжкості, це завжди суспільно 

небезпечне діяння, яке завдає істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі (ст. 11 КК України). Людина, яка вчиняє злочин, 

цілеспрямовано нехтує правами та інтересами, що охороняються законом, а 

тому вона не може мати ні морального, ні юридичного права здійснювати 

діяльність, пов’язану із захистом таких прав і законних інтересів. З цього 

приводу Н. М. Бакаянова цілком слушно зауважує: «Принцип законності, який є 
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основоположним у діяльності адвокатури, потребує від особи високої поваги до 

закону, відповідального ставлення до дотримання його вимог, а принцип 

конфіденційності зумовлює довіру до адвокатів. Почесна діяльність з захисту 

прав та свобод осіб, надання професійної правничої допомоги має здійснювати 

особа, вільна від обмежень, які встановлюються до статусу осіб, котрі мають 

судимість. Особа, яка має судимість, не може бути адвокатом» [18, c. 275].  

Виняток із згаданого вище правила можуть складати хіба що злочини, 

вчинені з необережності, коли  особа не передбачає суспільно небезпечні 

наслідки своїх дій, не бажає і свідомо не припускає їх настання. 

По-друге, у пункті 3 частини другої ст. 6 Закону викликає заперечення 

незначний за тривалістю строк з дня прийняття рішення про припинення права 

на заняття адвокатською діяльністю, протягом якого особа не може бути 

адвокатом (два роки). Нагадаємо, що позбавлення права на заняття 

адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ є найсуворішим 

дисциплінарним стягненням, яке накладається на адвокатів за вчинення 

найбільш грубих порушень професійних обов’язків та правил адвокатської 

етики, які несумісні із високим званням адвоката та підривають авторитет 

адвокатури України (частина друга ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»). Тоді незрозуміло, у чому сенс морального 

«очищення» адвокатури, якщо її члени, що зганьбили честь професії, можуть 

спокійно повернутись до адвокатської практики вже через два роки після 

накладення стягнення. 

Схожа ситуація складається і з пунктом 4 частини другої ст. 6 Закону, в 

якому йдеться про осіб, звільнених з посади судді, прокурора, слідчого, 

нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування 

за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення. Строк, 

протягом якого такі особи не можуть претендувати на отримання адвокатського 

статусу, становить три роки з дня їх звільнення. На нашу думку, подібний 
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термін  є надто коротким для моральної реабілітації вказаної категорії осіб. 

Адвокатура в Україні не повинна перетворюватись на пристанище для всіх, хто 

в силу непрофесіоналізму, низьких моральних принципів, ницих внутрішніх 

установок не знайшов собі місця в інших сферах діяльності. 

По-третє, законодавець у розглядуваному переліку чомусь «забув» про 

інших суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, передбачених 

ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», але не вказаних у пункті 4 

частини другої ст.6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». Арбітражний керуючий – корупціонер несе не менше небезпеки для 

моральної чистоти професії адвоката, ніж, наприклад, слідчий, звільнений з 

органів прокуратури та притягнутий до кримінальної відповідальності за 

отримання хабара. 

Отже, з метою наближення законодавства України про адвокатуру та 

адвокатську діяльність до міжнародних стандартів, зокрема вимог Рекомендацій 

№(2000)21 щодо високої особистої моралі адвокатів, необхідно внести зміни і 

доповнення до переліку осіб, які не можуть бути адвокатами, обов’язково 

включивши в нього наступні пункти: 

- особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, яка не 

погашена або не знята у встановленому законом порядку; 

- особи, право на заняття адвокатською діяльністю яких припинено 

внаслідок накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю та/або встановлення 

факту надання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України, – 

протягом п’яти років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 

- особи, звільнені з посад судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної 

служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, 
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вчинення корупційного правопорушення – протягом п’яти років з дня такого 

звільнення; 

- особи, які протягом останніх п’яти років були притягнуті до 

адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної відповідальності за 

вчинення корупційного правопорушення. 

Окрім кваліфікаційних вимог до особи, що має намір отримати право на 

здійснення адвокатської діяльності, окремі нарікання викликає і сама процедура 

набуття відповідного професійного статусу. Для того, щоб побачити «слабкі 

місця», варто відобразити згадувану процедуру у вигляді послідовності певних 

етапів із підготовки та перевірки професійної компетенції майбутнього адвоката 

і співставити ці етапи із відповідними аналогами, визначеними міжнародно-

правовими стандартами. 

Відповідно до чинного законодавства України про адвокатуру та 

адвокатську діяльність шлях набуття статусу адвоката передбачає послідовність 

таких етапів: 1) здобуття вищої юридичної освіти; 2) набуття практичного стажу 

роботи в галузі права на менше двох років; 3) складання кваліфікаційного 

іспиту; 4) проходження стажування; 5) складання присяги адвоката та 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Відповідно до існуючих міжнародно-правових стандартів цей процес 

повинен включати в себе як мінімум: 1) отримання попередньої професійної 

(юридичної) освіти; 2) професійну підготовку; 3) перевірку рівня професійної 

компетентності претендента (кваліфікаційний іспит); 4) приведення до присяги 

та надання дозволу на здійснення адвокатської діяльності.  

Порівняння наведених міжнародної та національної моделі робить 

очевидним деякі невідповідності. 

Першочергово на національному рівні труднощі виникають у визначенні 

структури та змісту такого етапу, як професійна підготовка в Україні. Слід 

зазначити, що практичний досвід роботи у галузі права є важливою 
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кваліфікаційною характеристикою юриста, однак його набуття не входить до 

структури професійної підготовки адвоката (див. Стандарти і критерії для 

визнання кваліфікаційних ознак юристів МАЮ). Навіть якщо умовно 

припустити, що практична робота у галузі права може розглядатися як елемент 

вказаної підготовки, то все одно її зміст та якість будуть залишатися поза 

контролем адвокатського співтовариства. Тим більше, що юридична практика  

залежно від професії або роду діяльності матиме найрізноманітніший характер. 

Особа із досвідом роботи слідчого, як правило, добре орієнтується у питаннях 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, але може мати 

суттєві прогалини у навичках застосування норм, наприклад, господарського 

права та процесу. І навпаки – юрисконсульт комерційної організації 

максимально фахово застосовує у своїй діяльності норми договірного права, але 

може відчувати труднощі у процесуальних і тактичних «тонкощах» проведення 

окремих слідчих дій. 

За законодавством України одразу після отримання диплому про повну 

вищу освіту та набуття дворічного стажу роботи в галузі права фахівець може 

складати кваліфікаційний іспит, який відповідно до частини першої ст. 9 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є його атестуванням як 

особи, що виявила бажання стати адвокатом. Атестування є процедурою 

визначення рівня кваліфікації, знань, практичних навиків, ділових якостей 

працівників і встановлення їх відповідності (не відповідності) робочим місцям, 

посадам, які вони займають, виявлення їх потенціальних можливостей [208, c. 

211]. Власне, такий зміст і закладений у визначенні кваліфікаційного іспиту, 

закріпленому в частині другій ст. 9 Закону. Програма складання 

кваліфікаційного іспиту, затверджена рішенням РАУ від 26.02.2016 № 68 [322], 

передбачає перевірку знань і практичних навичок із застосування норм 

практично всіх галузей права (конституційного, цивільного, кримінального, 

господарського, адміністративного тощо). Тобто, інакше кажучи, особа, не 
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пройшовши спеціальної професійної підготовки, одразу перевіряється на 

відповідність професійним вимогам. 

Як зауважує Т. В. Варфоломеєва, завдання зі складання адвокатом 

правових документів, питання тактики і методики адвокатської діяльності 

нерідко викликають труднощі при складанні кваліфікаційних іспитів 

прокурорами, нотаріусами, іншими юристами, які мають намір набути статус 

адвоката [92, c. 17]. У зв’язку із цим в юридичній літературі небезпідставно 

вказується на те, що вища юридична освіта і дворічний стаж роботи не гарантує 

наявність у кандидата на статус адвоката необхідного для надання 

кваліфікованої юридичної допомоги рівня підготовки по всіх питаннях, які 

можуть виникнути в практичній діяльності адвоката, а також необхідних знань з 

питань адвокатської етики [235, c. 357; 151, c. 390].  

У розвиток наведених тез зазначимо, що а ні вища юридична освіта, а ні 

стаж роботи у галузі права самі по собі без спеціальної професійної підготовки, 

яка б враховувала специфіку адвокатської діяльності, не просто не можуть, а 

навіть і не повинні виступати достатніми гарантіями професійної компетенції 

майбутнього адвоката. Складність та особливості адвокатської професії 

обумовлюють необхідність специфікації базової юридичної освіти та набутого 

практичного досвіду, їх поглиблення та доповнення через призму тих завдань, 

які стоять перед адвокатами сьогодні. Вирішення цих завдань можливе лише за 

умови комплексного підходу до організації професійної підготовки майбутніх 

адвокатів як цілісного структурного елементу процесу допуску до професії. 

В Україні у разі успішного складання кваліфікаційного іспиту перед 

отриманням свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особа за 

направленням ради адвокатів регіону повинна пройти стажування тривалістю 

шість місяців під керівництвом досвідченого адвоката (зі стажем адвокатської 

діяльності не менше п’яти років). Не ставлячи під сумнів цінність цього заходу 

для професійного становлення майбутнього адвоката, ми все ж вважаємо, що 
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його проведення після складання кваліфікаційного іспиту значно зменшує 

значимість стажування у загальній процедурі набуття статусу адвоката. Цей 

висновок ґрунтується на наступних міркуваннях. 

Відповідно до частини першої ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» стажування «полягає в перевірці готовності особи, яка 

отримала свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту, самостійно 

здійснювати адвокатську діяльність». Таким чином законодавець зміщує 

акценти у визначенні мети стажування із підготовки майбутнього адвоката на 

перевірку рівня його готовності самостійно виконувати професійні функції. 

Однак перевірка такої готовності – це завдання іншої складової механізму 

допуску до професії, а саме кваліфікаційного іспиту. Стажування ж, за влучним 

висловлюванням Н. М. Бакаянової, повинно забезпечувати «наставництво та 

передачу досвіду, зрозуміння стажистом етичного підґрунтя професії, традицій 

та принципів адвокатури. Протягом стажування стажист адвоката навчається 

приймати правильні та вчасні рішення при веденні відповідних справ, має 

можливість опановувати навички професії» [20, c. 60]. 

З іншого боку, не зовсім зрозуміло, яким чином результати стажування 

впливають на вирішення питання про допуск особи до професії адвоката. У 

наукових публікаціях небезпідставно звертається увага на те, що робити зі 

стажером, який демонструє негативні результати як під час проходження 

основного стажування, так і під час строку, на який воно продовжено. Чинне 

законодавство відповіді на це питання не дає. Звучать пропозиції в подібних 

випадках надавати право раді адвокатів регіону відмовляти особі у видачі 

свідоцтва, встановивши для цього законодавчі підстави [264, c. 259]. 

Обґрунтованість такої пропозиції не викликає сумніву, але у разі її втілення 

може виникнути певна колізія: особа підтверджує свою професійну придатність 

під час атестації у формі кваліфікаційного іспиту, а потім така придатність 

ставиться під сумнів за результатами оцінки стажування, що з формального 
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погляду дискредитує результати самого іспиту. Цілком очевидно, що 

розв’язання подібної колізії можливе лише за умови, коли кваліфікаційний 

іспит (атестація) буде проводитись після стажування як прикінцевий етап, 

результати якого і визначатимуть вирішення питання про присвоєння статусу 

адвоката. 

Проведений аналіз показує, що логічна послідовність етапів процесу 

допуску до професії адвоката, рекомендована в міжнародно-правових 

документах та успішно апробована у провідних країнах розвиненої демократії, в 

Україні не дотримується, а професійна підготовка майбутніх адвокатів як 

самостійний, цілісний та завершений етап процедури допуску до професії 

практично відсутня. Про це зауважують також міжнародні експерти, які 

вважають, що стажування в Україні слід зробити частиною підготовки до 

складання кваліфікаційного іспиту та спростити допуск до адвокатури, 

процедура якого безпричинно ускладнена трьома етапами, на кожному з яких 

приймається окреме адміністративне рішення [174]. 

У 2014 році Міністерство юстиції України в розробленому та 

оприлюдненому ним 3 червня 2014 року проекті Закону про внесення змін до 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [325] 

запропонувало власне бачення розв’язання озвученої вище проблеми. Зокрема, 

в проекті передбачалося проведення кваліфікаційного іспиту у два етапи: 

перший етап – теоретичний іспит, що полягає у виявленні рівня теоретичних 

знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила 

бажання стати адвокатом, та другий етап – практичний іспит, що полягає у 

виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону та 

перевірці готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Між 

теоретичним і практичними іспитами мало відбуватися шестимісячне 

стажування із проміжним та кінцевим контролем. 
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На нашу думку, такий підхід також не є вдалим. Справа в тому, що 

«механічно» розділити теоретичні знання і навички їх застосування в загальній 

оцінці професійної компетенції кандидата в адвокати можна лише з великою 

часткою умовності. На практиці ж зробити це як мінімум недоцільно. Тобто, з 

одного боку, оцінка лише теоретичних знань претендента у відриві від його 

умінь і навичок є малоефективним засобом перевірки рівня його готовності до 

виконання професійних обов’язків адвоката, а з іншого, – оцінка практичних 

умінь, навичок та готовності претендента самостійно здійснювати адвокатську 

діяльність невідворотно буде пов’язана із зверненням до його теоретичних 

знань [36, c. 53-60]. 

Не вирішує окресленої  проблеми і проект Закону «Про внесення змін до 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (нова редакція) та 

інших пов’язаних законодавчих актів України» [323], який передбачає 

трансформацію інституту стажування через введення поняття «стажер 

адвоката», під яким у будь-якому разі розуміється помічник адвоката. 

На думку В. В. Заборовського, претендент на здобуття статусу адвоката 

повинен складати два кваліфікаційні іспити: один до проходження стажування, 

а другий – після його проходження. Якщо метою першого іспиту має бути 

тільки перевірка здатності особи до її подальшого теоретичного, а особливо 

практичного навчання для належного здійснення адвокатської діяльності в 

майбутньому, то другого – перевірка готовності особи вже самостійно 

здійснювати таку діяльність. На переконання автора, другий кваліфікаційний 

іспит мають складати всі особи, які виявили бажання набути статус адвоката, 

навіть ті, котрі використовують альтернативні способи набуття такого статусу 

(без проходження стажування) [163, c. 321]. 

До певної міри поділяючи зазначений підхід, ми все ж вважаємо, що він не 

охоплює вирішення проблеми із організацією обов’язкової професійної 

підготовки осіб, які мають намір отримати право на здійснення адвокатської 
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діяльності. З цього приводу в юридичній літературі висловлюються пропозиції 

щодо запровадження обов’язкового навчання дипломованих юристів в 

спеціалізованих центрах або школах із підготовки за спрямуванням (суддя, 

прокурор, адвокат) [92, c. 17]. Виправданість такого кроку обґрунтовується 

існуючим міжнародним досвідом та наявними практичними потребами 

сучасного українського суспільства у наданні адвокатами високопрофесійної 

правової допомоги [203, c. 102]. Така ідея отримали підтримку і з боку опитаних 

нами адвокатів (61%) (Додаток В). 

Не дивлячись на те, що чинне законодавство не передбачає обов’язкової 

професійної підготовки адвокатів перед складанням кваліфікаційного іспиту, в 

Україні вже є позитивний досвід функціонування відповідного спеціалізованого 

закладу – Школи адвокатської підготовки Академії адвокатури України. Школа 

була вперше створена в Україні з метою професійної підготовки до адвокатської 

діяльності осіб, котрі отримали юридичну освіту і мають намір здобути статус 

адвоката, набуття ними необхідного практичного досвіду, а також для навчання 

адвокатській майстерності помічників адвокатів і тих, хто отримав адвокатське 

свідоцтво і тільки розпочинає адвокатську діяльність. 

Нагадаємо, що відповідно до Резолюції CCBE про підготовку юристів в ЄС 

професійна підготовка адвокатів повинна включати в себе: 1) початкову 

підготовку у відповідних навчальних установах (школах, центах, інститутах 

тощо), акредитованих національними адвокатськими асоціаціями; 2) 

проведення екзамену для перевірки знань і навичок, отриманих під час 

початкової підготовки; 3) підготовка в умовах реального робочого місця, тобто 

стажування під керівництвом адвоката-наставника. І лише після проходження 

всіх етапів професійної підготовки може йтися про складання кваліфікаційного 

іспиту для допуску до адвокатської практики. 

Запровадження в Україні обов’язкової початкової професійної підготовки 

осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та створення 
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розгалуженої мережі спеціалізованих закладів, що здійснюватимуть таку 

підготовку, стануть одним з найважливіших кроків у справі підвищення 

професіоналізму адвокатів та наближення процедури набуття адвокатського 

статусу до міжнародних стандартів і передового зарубіжного досвіду.  

Цілком виправдано, щоб зазначені заклади (школи, центри – назва не 

змінює суті) функціонували у безпосередній взаємодії із КДКА, а їх акредитація 

із певною періодичністю (наприклад, раз у п’ять років) здійснювалась ВКДКА. 

Набір на навчання повинен проводитись серед осіб, які мають стаж роботи у 

галузі права не менше двох років, на підставі вступних іспитів або вхідного 

зрізу знань (наприклад, тестування). Тривалість підготовки повинна складати не 

менше одного року. При цьому доцільно було б передбачити як денну, так і 

заочну форми навчання. Остання буде актуальною для тих, хто поєднуватиме 

підготовку із трудовою діяльністю. Сама ж підготовка, швидше за все, повинна 

здійснюватись на платних засадах. По-перше, це є загальноприйнятою світовою 

практикою
2
, а, по-друге, це б дозволило навчальним закладам постійно 

удосконалювати свою матеріально-технічну базу, залучати найбільш 

кваліфікованих та авторитетних фахівців у галузі права та адвокатської справи 

до проведення занять, що у підсумку сприятиме підвищенню якості підготовки. 

Навчання у центрах початкової професійної підготовки адвокатів повинно 

закінчуватись складанням випускних іспитів, організація і проведення яких має 

забезпечуватись КДКА за місцем знаходження закладу, що гарантуватиме 

неупередженість оцінки знань і навичок слухачів. Особи, які успішно пройдуть 

цей етап, повинні отримувати свідоцтво про проходження початкової 

професійної підготовки. Вказаний документ має стати підставою для прийняття 

рішення радою адвокатів регіону  про направлення його власника на 

                                                           
2
 У випадку безкоштовної початкової професійної підготовки адвокатів всі витрати на її проведення повинна 

брати на себе держава. Більше того, це б означало необхідність виплати слухачам стипендії на період 

підготовки. Такий підхід можуть дозволити собі тільки найбільш економічно розвинені країни (наприклад, 

Німеччина). На жаль, сучасний стан української економіки не дозволяє покласти на державний бюджет такий 

непомірний тягар. 
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стажування як наступної стадії професійної підготовки. Успішне проходження 

стажування, констатоване відповідним рішенням ради адвокатів регіону, 

означатиме завершення професійної підготовки кандидата в адвокати та його 

допуск до складання кваліфікаційного іспиту. 

Затвердження нормативів всіх стадій проходження професійної підготовки 

(порядок, програми підготовки, методики оцінювання тощо), безсумнівно, 

повинно знаходитись у компетенції РАУ. 

З урахуванням наведених аргументів, приведення процедури набуття 

статусу адвоката в Україні відповідно до міжнародних стандартів повинно 

передбачати запровадження наступних її етапів: 

1) отримання вищої юридичної освіти не нижче другого (магістерського) 

рівня; 

2) набуття стажу роботи в галузі права не менше двох років; 

3) спеціальна професійна підготовка особи, яка має намір займатися 

адвокатською діяльністю, що включає в себе: 

- початкову професійну підготовку в навчальному центрі, акредитованому 

ВКДКА; 

- стажування під керівництвом адвоката, який має стаж адвокатської 

діяльності не менше п’яти років; 

4) складання кваліфікаційного іспиту; 

5) складання присяги адвоката та отримання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 

6) внесення даних в ЄРАУ. 

Зазначений підхід сприятиме підвищенню професіоналізму вітчизняних 

адвокатів, який, в свою чергу, виступатиме гарантією надання кваліфікованої 

правничої допомоги як однієї із базових передумов справедливого судочинства. 

 

 



 

 

 

217 

3.3. Правове регулювання гарантій професійної діяльності адвоката на 

міжнародному та національному рівні 

 

Як неодноразово зазначалося у попередньому підрозділі цієї роботи, 

ключовою передумовою високої якості правничої допомоги є професіоналізм 

суб’єкта її надання. Професіоналізм представників адвокатського корпусу 

забезпечується встановленою законодавством та реалізованою органами 

адвокатського самоврядування системою відбору претендентів на отримання 

статусу адвоката, їх професійної підготовки та перевірки фахової 

компетентності. Водночас, яким би високим не був професійний рівень 

адвоката, він не зможе ефективно виконувати покладені на нього завдання без 

відповідного правового інструментарію, правових можливостей активно 

впливати на процес вирішення справи свого клієнта. Більше того, навіть маючи 

вказані можливості, адвокат не зможе їх ефективно застосовувати, не будучи 

стовідсотково впевненим у тому, що його професійна діяльність 

залишатиметься поза будь-яким стороннім впливом, конфіденційність його 

відносини із клієнтом буде непорушною, а сам він не стане об’єктом 

переслідувань з боку державних чи інших організацій за власну принципову 

позицію у відстоюванні прав свого клієнта. 

Реалізація конституційного права на професійну правничу допомогу 

неможлива без забезпечення професійних прав адвоката. У справі «Артіко 

проти Італії» (Artico v. Italy) [293] ЄСПЛ зазначив, що держава не може нести 

відповідальність за будь-які недоліки у роботі призначеного захисника, однак, 

за певних умов, держава зобов’язана вжити заходів, аби особа могла ефективно 

скористатися правом на захист, яке їй належить. Таким чином, право на захист, 

у певному розумінні, є позитивним правом, тобто держава в особі відповідних 

органів повинна не тільки не перешкоджати підозрюваному, обвинуваченому 

здійснювати встановленими законодавством способами свій захист від 
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обвинувачення, але й активно сприяти цьому. Закон покладає на державу певні 

обов’язки щодо забезпечення цього права, які для суб’єкта набувають значення 

гарантій, причому ці обов’язки-гарантії мають діяти системно і на кількох 

рівнях. По-перше, держава повинна створити у країні таку правову систему, у 

межах якої діяли б механізми реалізації права на захист від обвинувачення та 

правничу допомогу, і при цьому механізми не ілюзорні, а ефективні, дієві. 

Існування адвокатури як незалежного інституту (елементу) правової системи є 

необхідною умовою для впровадження таких механізмів. Це, умовно кажучи, 

державотворчий, конституційний рівень. По-друге, держава повинна 

впровадити таке галузеве процесуальне законодавство, яке б відповідало 

загальним демократичним принципам правосуддя (рівність сторін, змагальність 

процесу, можливість оскарження рішення тощо), надавало б широкі 

процесуальні права сторонам та покладало б на слідство, прокуратуру, суд, інші 

органи державної влади та їх посадових осіб обов’язок забезпечувати 

реалізацію цих прав. Назвемо цей рівень рівнем процесуальних гарантій. 

Зрештою, третій рівень – рівень безпосередньої реалізації приписів 

законодавства у правозастосовній практиці, – на якому дискреційні 

повноваження посадових осіб набувають чи не вирішального значення, і тому 

гарантії прав сторони захисту, представника мають бути тим більше 

захищеними. При такому підході зрозуміло, що одним з найважливіших 

елементів позитивного змісту обов’язків держави щодо забезпечення права на 

правничу допомогу стають професійні права захисника (адвоката), без реалізації 

яких конвенційне право на захист лишається «абстрактним та ілюзорним». 

Виходячи з викладеного вище, однією із суттєвих рис професійних прав 

адвокатів є їх позитивний характер. В теорії права вказується на те, що 

реалізація позитивних прав неможлива без відповідної забезпечувальної 

діяльності з боку державних інституцій. Позитивні зобов’язання держави в 

найбільш загальному вигляді передбачають активні дії, спрямовані на 
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утвердження, захист та сприяння реалізації таких прав [423, c. 33]. За таких 

обставин існує необхідність розглядати професійні права адвоката у 

нерозривному зв’язку із правовими гарантіями їх реалізації. В сучасних умовах 

розвитку адвокатури адвокатська діяльність та її організація мають бути 

системно забезпечені гарантіями, унормованими у законах, галузевих 

процесуальних кодексах [38, c. 136]. 

У цьому сенсі варто згадати, що одним із головних посилів, що становить 

змістовне наповнення принципу верховенства права (правовладдя), є теза «не 

існує прав, без наявності відповідних засобів правового захисту». 

«Європейський Суд із людських прав офіційно визнав наявність 

позитивних обов’язків [держави] у кількох ділянках, до прикладу – стосовно 

статті 8 ЄКЛП. У кількох рішеннях Суд випрацював позицію стосовно 

характерних позитивних обов’язків держави, поєднавши статтю 8 ЄКЛП із 

правовладдям. Навіть попри те, що позитивні обов’язки захищати не могли бути 

виведені єдино із правовладдя у зазначених вище справах Суду, принцип 

правовладдя створює додаткові обов’язки держави – забезпечувати, щоб особи, 

на яких поширюється її юрисдикція, мали доступ до дієвих юридичних засобів, 

аби посилити захист своїх людських прав, зокрема за ситуацій, коли такі права 

зазнають порушення…» [247, c. 13]. 

Означений підхід чітко та послідовно простежується у міжнародно-

правовому закріпленні статусу адвоката. Більшість із основоположних 

професійних прав адвокатів передбачені в міжнародно-правових актах саме 

через обов’язок державних органів забезпечувати їх реалізацію. Так, зокрема, в 

ст.16 Основних положень про роль адвокатів гарантії професійної діяльності 

закріплені у формі позитивного обов’язку урядів забезпечити реалізацію прав 

адвокатів. В Рекомендаціях № (2000) 21 про свободу професійної діяльності 

адвокатів наголошується на необхідності «вжити всіх необхідних заходів для 

забезпечення поваги до свободи здійснення професійних адвокатських 
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обов’язків, її захисту і сприяння такій свободі, без будь-якої дискримінації і без 

неналежного втручання державних органів або приватних осіб, з особливим 

урахуванням положень Європейської конвенції з прав людини». 

Окремі професійні права адвоката закріплюються в міжнародно-правових 

актах опосередковано, зокрема через гарантування кожному доступу до 

правової допомоги [68]. Так, ст. 7 Основних положень про роль адвокатів 

зобов’язує уряди забезпечити людині, підданій затриманню, арешту або 

поміщеній у тюрму з пред’явленням або без пред’явлення обвинувачення у 

вчиненні кримінального злочину, швидкий допуск до адвоката, у будь-якому 

випадку не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання або арешту. 

Зазначене положення кореспондує праву адвоката вимагати безперешкодного 

доступу до свого клієнта, який знаходиться під вартою чи іншим чином 

обмежений в особистій недоторканності та свободі пересування. 

Детермінуючий взаємозв’язок між правами людини та професійними 

правами адвоката пояснюється простою закономірністю: обсяг прав адвоката та 

гарантій їх реалізації повинен відповідати тим завданням, які на нього 

покладаються. А головним завданням адвоката є надання якісної та ефективної 

правничої допомоги клієнту, захист його прав та законних інтересів всіма 

можливими законними та етично допустимим засобами. І якщо адвокат при 

здійсненні професійних функцій діє в правових та етичних рамках, сторонній 

вплив на нього, тиск або обмеження прав не допускаються.  

Зазначений взаємозв’язок розвивається й за іншим напрямом, який полягає 

у тому, що порушення професійних прав адвоката нерідко може мати наслідком 

завдання шкоди інтересам його клієнтів. Яскравим прикладом подібної ситуації 

може слугувати забезпечення конфіденційності відносин адвоката з клієнтом. 

Несанкціоноване розголошення інформації, ввіреної клієнтом адвокату, або ж 

відомостей, отриманих адвокатом під час виконання доручення клієнта, 

безумовно, шкодить інтересам останнього, що, в свою чергу, зумовлює 
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необхідність наділення адвоката правом відмови від надання третім особам 

будь-якої інформації, пов’язаної із виконанням прийнятого доручення, та 

відповідних гарантій, які б унеможливлювали будь-яке втручання в професійну 

таємницю. 

Згадана властивість має надзвичайно велике значення для формування 

гарантій адвокатської діяльності та захисту прав адвокатів в прецедентній 

практиці ЄСПЛ. Справа в тому, що Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод не закріплює спеціальних прав або гарантій для 

адвокатів. Водночас, ЄСПЛ під час розгляду окремих справ вдається до 

правового аналізу фактів втручання в адвокатську діяльність, обмежень 

професійних прав адвокатів, що призводило або могло призвести до порушень 

окремих конвенційних прав їх клієнтів, зокрема права на справедливий суд. Як 

результат, у численних рішеннях Суду сформульовані висновки і положення, 

які можуть бути інтерпретовані як міжнародні стандарти «достатності» 

професійних прав адвокатів та гарантій їх реалізації. 

Більше того, розглядаючи гарантії професійної діяльності адвоката в 

контексті дотримання інтересів його клієнтів, ЄСПЛ через свої рішення 

здійснює своєрідну «трансформацію» окремих загальних конвенційних прав 

людини у специфічні професійні права адвоката. Так, наприклад, обставини 

справи «Німітц проти Німеччини» (Niemietz v. Germany) [299] стосувалися того, 

що в офісі адвоката був проведений обшук, який не пов’язувався з його 

професійною діяльністю. Водночас, під час обшуку були оглянуті 

конфіденційні документи, що стосувалися клієнтів адвоката. У своєму рішенні 

Суд, зокрема, вказав, що не існує принципових підстав для того, щоб поняття 

«приватне життя» виключало діяльність професійного і ділового характеру; не 

завжди можна чітко розмежувати, яка діяльність людини є частиною її 

професійного чи ділового життя. Таким чином, особливо у випадках, коли 

людина має гуманітарну професію, її робота може стати невід’ємною частиною 
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її життя в тій мірі, коли стає неможливо визначити, в якості кого вона діє в цей 

момент часу.  

Застосовуючи подібний підхід у вказаній та деяких інших справах, про які 

буде згадано в подальшому, ЄСПЛ розглядає правомірність обмеження права на 

недоторканність житла і кореспонденції адвоката не тільки у зв’язку із 

приписами ст. 8 Конвенції, а й через призму необхідності забезпечення 

додаткових гарантій нерозголошення конфіденційних відомостей, що 

становлять адвокатську таємницю. Відсутність або ж недостатність таких 

гарантій, як відзначає А. В. Іванцова, створює загрозу для реалізації принципів 

справедливого суду, включаючи право на захист [186, c. 28-29]. Таким чином, у 

прецедентній практиці ЄСПЛ право на недоторканність приватного життя 

стосовно адвоката набуває специфічного «професійного забарвлення». 

Загалом варто зауважити, що попри відсутність прямої згадки про права 

адвоката та гарантії його діяльності в нормах Конвенції, ЄСПЛ приділяє цьому 

питанню особливу увагу, свідченням чого, окрім власних рішень, є 

оприлюднений ним у травні 2018 р. аналітичний огляд судової практики 

«Привілеї юридичної професії». В його преамбулі наголошується на 

фундаментальній ролі адвокатів у демократичному суспільстві та необхідності 

існування відповідних гарантій, спроможних забезпечити виконання 

покладених на адвокатів завдань [500]. 

Розмірковуючи про професійні права та гарантії їх реалізації, не варто 

забувати про ще один елемент правового статусу адвоката – професійні 

обов’язки. На органічну єдність вказаних компонентів слушно вказує 

О. Г. Яновська: «У самій єдності прав і обов’язків адвокатів містяться ефективні 

гарантуючі фактори, вивчення яких становить інтерес як для теорії, так і для 

практики юридичного забезпечення прав і відповідальності адвокатів. 

Обґрунтоване поєднання прав і юридичних обов’язків у структурі правового 

статусу адвоката, взаємні зв’язки останнього з правами і обов’язками інших 
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суб’єктів, які перебувають у правовідносинах із адвокатом, є важливою 

гарантією реалізації нормативних наказів. Юридичних гарантій потребують як 

права, так і обов’язки адвокатів. … Надаючи адвокатові широкі права, 

суспільство не може не вимагати сумлінного виконання ним також і юридичних 

обов’язків» [438, c. 77]. 

Підтримуючи проголошений авторкою принцип єдності прав і обов’язків 

адвоката, хотілося б відзначити суттєву особливість їх взаємозв’язку. В теорії 

права суб’єктивне право розглядається як міра можливої або дозволеної 

поведінки особи. Реалізація суб’єктивного права залежить від бажання особи, 

якій воно належить [424, c. 344]. Водночас, у сфері професійної діяльності 

реалізація адвокатом своїх прав відбувається не стільки за його бажанням, 

скільки в силу тих зобов’язань, які бере на себе адвокат перед суспільством 

загалом і конкретним клієнтом зокрема. Відповідно до ст. 13 Основних 

положень про роль адвокатів адвокат зобов’язаний: а) консультувати клієнта 

про його права та обов’язки з роз’ясненням принципів роботи правової системи, 

оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта; б) надавати допомогу 

клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту 

його інтересів; в) надавати клієнту допомогу в судах, трибуналах та 

адміністративних органах. При цьому адвокат повинен додержуватись прав 

людини й основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом, 

діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і визнаних професійних 

стандартів та етичних норм (ст. 14). 

Виходячи зі сказаного вище можна стверджувати, що професійні права 

адвоката, безпосередньо пов’язані з наданням ним правничої допомоги, можуть 

розглядатися одночасно і як його обов’язки по відношенню до клієнта. 

Наприклад, адвокат не просто може, а повинен реалізувати своє право подавати 

скарги на незаконні дії або рішення посадових осіб, якщо такі дії чи рішення 

зачіпають інтереси його клієнта. Право адвоката на професійну таємницю є 
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одночасно і його обов’язком у відносинах із клієнтом, який ввіряє адвокату 

відомості конфіденційного характеру. Інакше кажучи,  міра можливої поведінки 

адвоката у сфері професійної діяльності трансформується у міру належної 

поведінки  щодо клієнта. 

Отже, спираючись на наведені аргументи, в контексті цього дослідження 

цілком обґрунтовано вести мову про міжнародно-правові гарантії адвокатської 

діяльності як сформовану у світі систему конкретних правових засобів, 

визначених нормами міжнародного права, втілення яких на національному рівні 

забезпечує реальну та ефективну реалізацію професійних прав та обов’язків 

адвокатів, їх захист і відновлення у разі порушення. 

За своїм спрямуванням міжнародно-правові гарантії адвокатської 

діяльності умовно можуть бути розділені на три групи: 

1) гарантії безперешкодного та ефективного здійснення адвокатом захисту, 

представництва та іншої правової допомоги у всіх видах проваджень; 

2) гарантії незалежності адвоката, недопущення стороннього впливу на 

нього та неналежного втручання у його професійну діяльність; 

3) гарантії конфіденційності відносин адвоката з клієнтом та збереження 

адвокатської таємниці. 

Ми ще раз наголошуємо на умовному характері такого розподілу, який за 

жодних обставин не претендує на статус повноцінної наукової класифікації, а 

застосовується швидше для зручності наукового аналізу розглядуваної 

проблеми. Розглянемо детальніше кожну з розглядуваних груп. 

І. Гарантії безперешкодного та ефективного здійснення адвокатом захисту, 

представництва або іншої правничої (правової) допомоги у всіх видах 

проваджень. 

Зазначену групу гарантій утворюють наступні міжнародно-правові 

положення: 
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- забезпечення доступу адвоката до своїх клієнтів, у тому числі й осіб, яких 

позбавлено свободи. У випадку із останніми мають бути створені необхідні 

умови, час і засоби для їх зустрічей, комунікацій та консультацій з адвокатом 

без зволікань, перешкод і цензури; 

- забезпечення безперешкодного консультування адвокатом клієнта про 

його права і обов’язки, надання правової допомоги будь-якими законними 

способами та вчинення правових дій для захисту інтересів клієнта в судах, 

трибуналах та адміністративних органах; 

- гарантування вільного пересування адвоката в своїй країні та за кордоном 

для здійснення своїх професійних функцій; 

- недопущення відмови адвокату з боку судових або адміністративних 

органів у праві представляти інтереси свого клієнта, якщо адвокат виконує 

професійні обов’язки відповідно до своєї кваліфікації та має допуск до 

здійснення юридичної практики в цьому регіоні; 

- забезпечення адвокату можливості своєчасно знайомитись з інформацією, 

документами і матеріалами справ клієнтів, яких він захищає або чиї інтереси 

представляє згідно із встановленими професійними стандартами (в 

кримінальному процесі доступ до матеріалів справи має бути забезпечений не 

пізніше закінчення розслідування – до початку судового розгляду); 

- забезпечення можливості адвокату вільно відшукувати, витребувати, 

отримувати і згідно із професійними нормами поширювати інформацію, яка 

стосується його професійної діяльності
3
. 

Зазначені гарантії належної професійної діяльності адвоката в суттєво 

конкретизуються, доповнюються та розширюються в прецедентній практиці 

ЄСПЛ. Як вже зазначалося вище, Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод не закріплює гарантій адвокатської діяльності «у 

                                                           
3
 Див.: ст.ст. 7-8, 12-15, 16 (п.б), 19, 21 Основних положень про роль адвокатів; Принцип І Рекомендацій 

№(2000)21 про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків; п.93 Мінімальних стандартних правил 

поводження з в’язнями; п.п. 9, 12, 13 Стандартів незалежності юридичної професії МАЮ. 
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чистому вигляді». Однак, як слушно відзначають О. Л. Жуковська та 

К.М. Бузаджи, право обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення «мати достатньо часу і можливостей для підготовки свого 

захисту» (п. 3(b) ст.6) у поєднанні із правом на «правову допомогу захисника» 

(п. 3(с) ст.6), в контексті засадничого постулату, сформульованого ЄСПЛ 

стосовно того, що права, передбачені ст. 6, мають бути ефективними, а не 

формальними (справа «Артіко проти Італії»), фактично означає гарантію досить 

широкого спектру професійних прав для адвокатів, що виконують функцію 

захисту [160, c. 907]. 

Так, у рішенні по справі «S проти Швейцарії» (S. V. Switzerland) [492] 

ЄСПЛ висловив принципове положення про те, що хоча Конвенція прямо не 

гарантує право особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, спілкуватися із захисником без обмежень, це право є 

частиною основних вимог справедливого суду в демократичному суспільстві і 

випливає із п. 3(с) ст.6 Конвенції. Очевидно, що таке право зумовлює 

позитивний обов’язок держави в особі компетентних органів та службових осіб 

утримуватись від будь-яких дій, які можуть створювати перешкоди для 

спілкування адвоката зі своїм клієнтом, а у випадку, якщо останній знаходиться 

під вартою – забезпечити вільний доступ адвоката до свого клієнта та створити 

належні умови для їх спілкування без стороннього втручання. 

Грубим порушенням права на захист і, відповідно, гарантій професійної 

діяльності адвоката є будь-які обмеження спілкування адвоката зі своїм 

клієнтом. Таку позицію цілком чітко та однозначно окреслив Суд у своєму 

рішенні по справі «Оджалан проти Туреччини» (Ocalan v Turkey) [345; 224, с. 

345-346], в якому було констатовано, що обмеження кількості і тривалості 

зустрічей обвинуваченого з адвокатами є одним із факторів, який ускладнює 
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підготовку захисту, а тому йде у розріз із вимогами справедливого 

судочинства
4
. 

Обмежувальний вплив на доступ адвоката до свого клієнта справляє 

дозвільний порядок надання побачень захиснику із підозрюваним 

(обвинуваченим), який знаходиться під вартою [71]. До такого висновку 

доходимо в результаті аналізу позиції ЄСПЛ у справі «Моїсеєв проти Росії» 

(Moiseyev v Russia) [297]. Ця позиція по суті зводиться до двох ключових 

моментів: 1) необхідність адвоката звертатися за дозволом на відвідування 

клієнта у місцях попереднього ув’язнення створює значні практичні труднощі в 

здійсненні права на захист, оскільки забирає час і сили від реалізації основної 

мети захисту; 2) така система допуску адвоката до клієнта ставить захист у 

залежність від розсуду обвинувачення й у підпорядкування йому, що ліквідує 

зовнішні ознаки процесуальної рівності сторін. У світлі цього ЄСПЛ вважає, що 

контроль, здійснюваний стороною обвинувачення за доступом адвоката до 

клієнта, послаблює зовнішні прояви справедливого судочинства та принцип 

процесуальної рівності сторін. 

Право адвоката мати побачення із підозрюваним (обвинуваченим) є 

абсолютним і не може обмежуватися як кількісно, так і за тривалістю. У зв’язку 

із цим не можна не відзначити позитивні зрушення, які відбулися в Україні в 

частині гарантування цього права та були пов’язані із набранням чинності КПК 

України 2012 року і внесення змін до ст. 12 Закону України «Про попереднє 

ув’язнення». На відміну від раніше існуючого порядку, який передбачав 

отримання захисником спеціального дозволу від слідчого або судді на 

побачення із підзахисним, частина п’ята ст. 46 КПК України, регламентуючи 

розглядуване право, акцентовано вказує на те, що захисник може мати 

побачення із підозрюваним, обвинуваченим без дозволу слідчого, прокурора 

                                                           
4
 У вказаній справі Суд встановив, що контакти заявника, який обвинувачувався у вчиненні злочинів і тримався 

під вартою, із його адвокатами були обмежені владою до двох зустрічей тривалістю 1 година на тиждень 
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або суду. Відповідно до нової редакції ст.12 згадуваного Закону України «Про 

попереднє ув’язнення» та ст. 50 КПК України для отримання такого побачення 

адвокату достатньо пред’явити: 1) свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю; 2) ордер, договір про надання правової допомоги або 

дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги. Вимога інших документів ніж тих, що посвідчують особу 

адвоката та підтверджують його повноваження як захисника, не допускається. 

Крім цього, в обов’язок адміністрації установи для попереднього ув’язнення 

входить створення необхідних умов для проведення вказаних побачень. 

Скасування дозвільного порядку проведення побачень захисника із 

підозрюваним, обвинуваченим в Україні є суттєвим кроком, який наближує 

національне законодавство до міжнародних стандартів гарантування 

професійної діяльності адвокатів та забезпечення права на професійну правничу 

допомогу [59, c. 58-66]. 

У будь-якому випадку, відмова у наданні адвокату побачень із клієнтом, 

тяганина в організації їх проведення охоплюється складом злочину, 

передбаченим ст. 374 КК України «Порушення права на захист», яка 

встановлює відповідальність за недопущення чи ненадання своєчасно 

захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого 

на захист. До таких дій слід віднести дії посадових осіб, спрямовані на 

несвоєчасний допуск захисника на побачення із підзахисним, заборону таких 

побачень, створення штучних перешкод у реалізації права захисника на 

конфіденційні побачення, обмеження їх кількості і тривалості. 

Важливою гарантією ефективного здійснення адвокатом професійної 

діяльності є забезпечення можливості ознайомлення із матеріалами справ, в 

яких адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової 

допомоги. Більше того, доступ адвоката до таких матеріалів є неодмінною 

умовою процесуальної рівності сторін та змагальності судочинства. Як 
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справедливо відзначає В. П. Шибіко, для ефективної участі з метою захисту 

законних інтересів у досудовому і, особливо, у судовому провадженні має 

обізнаність учасника процесу з наявними у справі матеріалами доказами, якими 

можуть оперувати при прийнятті процесуальних рішень, в тому числі і 

підсумкових. А для забезпечення такої обізнаності з матеріалами справи має 

значення право учасника процесу на ознайомлення із ними [429, c. 25].  

ЄСПЛ в своїй практиці виходить із того, що необмежений доступ адвоката 

та його клієнта до матеріалів справи й необмежене використання всіх записів, 

зокрема й можливість отримати за потреби копії відповідних документів, є 

важливими гарантіями справедливого судового розгляду. Нездатність 

забезпечити такий доступ спонукало ЄСПЛ зробити в своїй оцінці висновок про 

порушення принципу процесуальної рівності сторін. Ненадання особі та її 

юридичному раднику належного доступу до документів ускладнює підготовку 

захисту, що не узгоджується із вимогами п.3(b) ст. 6 Конвенції (рішення у 

справах «Матиєк проти Польщі» [296], «Моїсеєв проти Росії» [297]). 

Розглядаючи гарантії професійної діяльності адвоката через призму п.3(b) 

ст.6 Конвенції, варто відзначити, що ЄСПЛ у своїй інтерпретації цього припису 

підходить диференційовано до визначення того, в якій мірі «час і можливості, 

необхідні для підготовки захисту» є достатніми для повноцінної реалізації права 

на справедливий суд в кожному конкретному випадку. Однак ця обставина не 

перешкоджає виділенню загальних підходів та правил, якими керується ЄСПЛ у 

цьому питанні (рішення у справах «Феррарі-Браво проти Італії» [347; 224, с. 

344], «Падін Жестозо проти Іспанії» [490], «Оджалан проти Туреччини» [345], 

«Махфі проти Франції» [446], «Годді проти Італії» [479], «Моїсеєв проти Росії» 

[297]). Такі правила стосовно адвоката включають в себе наступне: 

- час і можливості, необхідні адвокату для підготовки захисту, повинні 

корелюватися складністю справи, обсягом її матеріалів, тривалістю процесу, 
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суспільною значимістю, а також серйозністю наслідків, які можуть настати для 

його клієнта за результатами судового розгляду; 

- у будь-якому випадку національні суди, поважаючи основні принципи 

незалежності адвокатської корпорації, повинні вживати заходів конкретного 

характеру для того, щоб дозволити захиснику виконувати свої функції в гідних 

умовах, необхідних для вивчення матеріалів справи, консультацій зі своїм 

клієнтом, підготовки свого виступу у судовому засіданні; 

- першочерговим є те, щоб не лише обвинувачені, а також і їхні захисники 

могли долучатись у судовому розгляді до обговорень, виступати з 

адвокатськими промовами, при цьому не перебуваючи у надто втомленому 

стані, викликаному надмірним за тривалістю безперервним судовим слуханням, 

проведенням засідання у нічний час тощо. 

З формальної позиції законодавство України надає адвокатам достатньо 

широкі можливості для своєчасної та ефективної підготовки до захисту або 

представництва, зокрема і в тій частині, що стосується доступу до матеріалів 

справ, в яких вони беруть участь. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат має право ознайомлюватися на 

підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської 

діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, здійснювати копіювання матеріалів справ, в яких він 

здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги. 

Можливість адвоката у ролі учасника судочинства безперешкодно знайомитись 

із матеріалами судових справ (матеріалами кримінальних проваджень), робити з 

них виписки та копії документів також передбачена всіма галузевими 

процесуальними кодексами. 

Водночас, в українських реаліях майже кожний адвокат у своїй практиці 

стикається із фактами обмеження реалізації свого професійного права на 

повноцінну підготовку до участі у процесі. При цьому, вказані обмеження 



 

 

 

231 

стосуються як часу для підготовки, так і можливостей щодо неї. В останньому 

випадку проблеми мають суто організаційний і технічний характер. 

Відповідно до п.13.1 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, 

апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 

Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому 

суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом 

Державної судової адміністрації № 173 від 17.12.2013 [314], справи (матеріали 

кримінального провадження) видаються адвокату для ознайомлення апаратом 

суду за резолюцією голови суду, судді (судді-доповідача), секретаря відповідної 

судової палати на підставі письмової вимоги (заяви) після пред’явлення 

документа, що посвідчує його повноваження на надання правової допомоги. Із 

змісту цього припису виходить, що підставою для видачі адвокату матеріалів 

справи для ознайомлення є відповідне рішення вказаних посадових осіб, яке має 

форму резолюції на заяві адвоката. Використання зовні нейтрального терміну 

«резолюція» не змінює ситуації по суті – фактично в Інструкції йдеться  про 

отримання дозволу на ознайомлення адвокатом із матеріалами справи. Тоді 

виникає питання: а чи можливо, щоб відповідна посадова особа залишить на 

заяві негативну резолюцію, тобто не надасть дозвіл на ознайомлення адвоката із 

матеріалами справи? З позиції процесуального закону це неможливо, а тому 

незрозуміло, у чому сенс такої відверто бюрократичної процедури. Як 

видається, доступ адвоката до матеріалів справи, в якій він надає правничу 

допомогу, повинен відбуватися лише на підставі документів, що підтверджують 

його повноваження у процесі без додаткових дозвільних або узгоджувальних 

процедур, які, по-перше, не передбачені законодавством, а, по-друге – 

створюють додаткові і непотрібні організаційні труднощі в підготовці захисту, 

представництва чи іншої правової допомоги в судовому процесі. 

Відповідно до згаданої вище Інструкції ознайомлення з матеріалами справи 

проводиться винятково у приміщенні суду у встановленому розпорядженням 
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голови суду місці та у присутності працівника апарату суду і може відбуватися 

протягом усього робочого дня апарату суду (п.п. 13.1–13.3). З урахуванням 

цього недопустимими є будь-які обмеження адвоката у його праві знайомитись 

із матеріалами справи в рамках розкладу роботи апарату суду з мотивів 

завантаженості його працівників, неможливості їх постійної присутності через 

«виробничу необхідність» тощо. 

Не менш важливим є також створення належних умов для роботи адвокатів 

у приміщеннях судів, в тому числі і з матеріалами судових справ. Згідно з 

встановленими стандартами приміщення структурних підрозділів технічного 

апарату суду в обов’язковому порядку повинні включати в себе виділені поряд 

із канцелярією приміщення для роботи з матеріалами справ – окремо для 

юристів (адвокатів, прокурорів) і окремо для громадян. При цьому нормативна 

площа таких приміщень складає не менше ніж 12 м
2 
із розрахунку не менше ніж 

одне приміщення на 10 суддів. Додатково слід передбачати приміщення 

пристосоване для роботи юристів з вадами зору, що дозволить незрячим 

юристам, користуючись допомогою зрячого помічника чи спеціальним 

адаптивним програмним забезпеченням з мовним виводом інформації, зберегти 

конфіденційність [141]. 

Реалії ж повсякденної роботи українських судів, особливо місцевих, м’яко 

кажучи не відповідають встановленим стандартам і нормативам. За останніми 

наявними даними (станом на кінець 2014 р.) лише 16,5% місцевих загальних 

судів і 12,2% судів апеляційної інстанції розташовані у приміщеннях, які 

відповідають вимогам щодо здійснення правосуддя [417]. Решта судів 

розміщується в приміщеннях, у яких немає достатньої кількості залів судових 

засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, суддів і 

працівників апарату судів, кімнат для прокурорів та адвокатів, свідків тощо. 

Через відсутність передбачених процесуальним законодавством приміщень 

неможливо належним чином розглядати судові справи, через перевищення 
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строків розгляду справ, і таким чином до порушення прав і законних інтересів 

громадян [199]. 

Низькою є оцінка умов праці в судах і з боку самих адвокатів. За 

результатами проведеного нами опитування 41% інтерв’юерів дали вказаним 

умовам негативну оцінку, а 17% – вкрай негативну (Додаток В). 

Наслідки подібної ситуації безпосереднім чином впливають на реалізацію 

адвокатами своїх професійних прав і обов’язків під час здійснення судочинства. 

У літературі вказується на нерідкі випадки обмеження можливостей для 

підготовки у вигляді відсутності адвокатських кімнат у судах або, взагалі, 

відсутності технічної можливості знайти місце для вивчення справи і 

необхідність вивчати її, наприклад, стоячи у коридорі. Подібні факти 

розглядаються як підстави для звернення адвокатами до ЄСПЛ із захистом своїх 

професійних прав (звичайно у взаємозв’язку з правом конкретної особи на 

захист) [160, c. 907]. 

Наведене вище свідчить про те, що вирішення проблеми гарантування 

адвокатської діяльності відповідно до міжнародних стандартів лежить не тільки 

у площині нормативного регулювання, тобто приведення національних 

законодавчих актів відповідно до приписів міжнародно-правових актів, а й 

передбачає реалізацію цілого комплексу заходів організаційного і матеріально-

технічного характеру. 

ІІ. Гарантії незалежності адвоката, недопущення стороннього впливу на 

нього та неналежного втручання у його професійну діяльність. 

Важливе значення для успішної професійної діяльності адвоката має його 

незалежність у виборі способів та засобів захисту прав клієнта. Єдиними 

критеріями для такого вибору можуть бути лише закон, норми професійної 

етики та законні інтереси клієнта. Звичайно, забезпечення незалежності багато в 

чому залежить і від самого адвоката, його професіоналізму та принциповості у 

відстоюванні права і справедливості, недопущення особистої зацікавленості у 
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результатах справи або конфлікту інтересів. Ці аспекти незалежності адвоката 

лежать у площині професійної етики та особистої моралі конкретного адвоката і 

будуть розглянуті у наступному розділі цього дослідження. Водночас, на жаль, 

особиста позиція адвоката сама по собі далеко не завжди здатна забезпечити 

його незалежність у сьогоднішніх реаліях здійснення професійної діяльності. 

Нерідко гострота процесуального протистояння у вирішенні правового 

конфлікту, в якому адвокат представляє інтереси однієї із сторін, викликає 

бажання в окремих недобросовісних представників іншої сторони спору 

вплинути на «незручного», «надто принципового» адвоката, створити 

перешкоди для здійснення ним своїх функцій, усунути від участі у справі, 

«помститися» за програш справи тощо. В цьому сенсі найбільша потенційна 

небезпека для адвокатської незалежності виходить від осіб, які наділені 

певними службовими повноваженнями, зловживаючи якими можна впливати на 

адвоката та втручатись у його професійну діяльність. 

Зважаючи на вказані обставини, особливе місце в структурі правового 

статусу адвоката посідають гарантії його незалежності. Міжнародні стандарти в 

цій галузі чітко окреслені в Основних положеннях про роль адвокатів, 

відповідно до яких уряди мають забезпечити адвокатам: 

- можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, 

перешкод, завдання турботи й недоречного втручання; 

- виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати його 

застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та 

інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних 

обов’язків, стандартів та етичних норм; 

- адекватний захист там, де їх безпека перебуває під загрозою у зв’язку із 

виконанням професійних обов’язків; 

- кримінальний і цивільний імунітет від переслідувань за заяви, що 

стосуються справи, зроблені у письмовій або усній формі при сумлінному 
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виконанні свого обов’язку і здійсненні професійних обов’язків у суді, трибуналі 

або іншому юридичному або адміністративному органі. 

При цьому адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх 

справами у зв’язку із виконанням професійних обов’язків. 

Відповідно до Рекомендацій №(2000)21 про свободу здійснення 

професійних адвокатських обов’язків адвокати при виконанні своїх обов’язків 

відповідно до засад професії не повинні страждати від будь-яких санкцій чи 

тиску або піддаватись загрозі таких санкцій чи тиску. 

Розглядуваний аспект адвокатської діяльності є центральним у Стандартах 

незалежності юридичної професії МАЮ, в яких зазначається, що адвокати при 

виконанні своїх обов’язків, керуючись встановленими правилами, стандартами 

та етичними нормами, завжди повинні діяти вільно, чесно і безстрашно, 

відповідно до законних інтересів клієнта і без будь-якого втручання або тиску з 

боку влади або громадськості (ст. 6). Жоден адвокат не повинен піддаватися 

кримінальним, цивільним, адміністративним або іншим санкціям або погрозам 

їх застосування внаслідок того, що він давав поради або представляв інтереси 

клієнта відповідно до закону (ст. 8). 

Аналогічно з Основними положеннями про роль адвокатів Стандарти 

передбачають необхідність наділення адвоката цивільним і кримінальним 

імунітетом від переслідувань за відповідні заяви, зроблені ним у письмовій або 

усній формі при сумлінному виконанні свого обов’язку і здійсненні ним 

професійних обов’язків у суді, трибуналі або іншому юридичному або 

адміністративному органі (ст. 11), а також вказують на недопущення 

ототожнення чи ідентифікації владою та громадськістю адвоката з його 

клієнтом або зі справою його клієнта, незалежно від того, наскільки 

популярним або, навпаки, непопулярним може бути це справа (ст. 7). 

Аналіз наведених міжнародно-правових положень дає підстави 

стверджувати, що закріплені в них гарантії адвокатської діяльності в жодному 
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випадку не можуть розглядатися як певні правові привілеї, що виділяють 

адвокатське співтовариство в особливу «касту недоторканних». Реалізація 

вказаних гарантій має чітко окреслені межі та умови, які полягають у тому, що: 

по-перше, гарантії реалізуються винятково у зв’язку із виконанням адвокатами 

професійних обов’язків; по-друге, гарантії реалізуються лише в тому випадку, 

коли адвокатська діяльність відбувається у суворій відповідності із 

міжнародними та національними професійними стандартами; по-третє, 

виходячи із двох попередніх умов, гарантії не можуть бути застосовані як 

засоби ухилення адвоката від відповідальності за протиправні дії, порушення 

законодавства, що регламентує адвокатську діяльність, норм адвокатської етики 

[38, c. 135-138]. 

Таким чином, безпосередній вплив незалежності адвоката на ефективність 

його професійної діяльності реалізується шляхом гарантування: 1) особистої 

безпеки адвокатів у зв’язку із виконанням професійних обов’язків; 

2) недопущення будь-якого втручання в адвокатську діяльність за умови, якщо 

вона відбувається в правових та етичних межах; 3) недопущення переслідувань 

адвокатів, застосування до них правових, економічних чи інших санкцій за 

заяви, дії і рішення, здійснювані у зв’язку із виконанням професійного 

обов’язку відповідно до правових та етичних норм. 

Останні два аспекти незалежності адвоката, які у своїй сукупності в 

літературі отримали назву «адвокатський індемнітет» [163, c. 531-532], стали 

предметом розгляду ЄСПЛ в контексті права на свободу вираження поглядів 

(ст. 10 Конвенції). Реалізація вказаної свободи у сфері професійної діяльності 

адвоката має низку особливостей. З одного боку, свобода вираження поглядів є 

необхідною передумовою безперешкодного відстоювання адвокатом обраної 

правової позиції в суді без побоювання бути притягнутим до дисциплінарної, 

адміністративної, кримінальної чи інших видів юридичної відповідальності. 

Адвокат самостійно і без будь-якого втручання обирає правову позицію на 
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основі конкретних правових і фактичних підстав, поширеної практики 

застосування відповідних норм права. Очевидно, що адвокат не може 

відстоювати позицію, яка не відповідає прийнятому дорученню або може 

призвести до погіршення становища клієнта. Це випливає з обов’язку адвоката 

не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої він 

прийняв доручення. Саме особливості відносин адвоката з клієнтом 

обумовлюють недозволенність втручання в діяльність адвоката, зокрема, 

стосовно його правової позиції. При цьому, відстоюючи обрану правову 

позицію, адвокат зобов’язаний діяти чесно, незалежно, вільно, сумлінно і 

наполегливо. У цьому відношенні обмеження розглядуваного права, зокрема 

шляхом притягнення до відповідальності адвоката за заяви і висловлювання, 

зроблені в процесі відстоювання правової позиції, слід розглядати як порушення 

гарантій адвокатської діяльності. 

З іншого боку, загальновизнані стандарти професії вимагають від адвоката 

у відстоюванні правової позиції суворо дотримуватись вимог закону та 

професійної етики. Відповідно, якщо адвокат, реалізуючи свободу 

висловлювань, порушує такі вимоги, то втручання у вказану свободу або її 

обмеження за певних умов може визнаватися необхідним та обґрунтованим, 

зокрема в інтересах правосуддя і підтримання авторитету судової влади. Тобто, 

реалізація свободи висловлювань адвокатом у відстоюванні правової позиції 

підпорядковується окресленій вище закономірності, характерній для всіх 

гарантій адвокатської незалежності: гарантії діють доти, доки адвокат 

знаходиться в правових та етичних межах, у випадку виходу за ці межі гарантії 

перестають «працювати». 

Виходячи із наведених особливостей, ЄСПЛ у своїй прецедентній практиці 

не йде шляхом абсолютизації свободи вираження поглядів адвокатом, 

залишаючи проте для її реалізації достатньо широкі межі. Однією з ключових 

проблем, із вирішенням якої стикнувся ЄСПЛ при розгляді відповідної категорії 
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справ, стала адекватна оцінка форми та змісту висловлювань адвоката в 

кожному конкретному випадку на предмет їх відповідності тим завданням, які 

виконує адвокат у судочинстві під час захисту клієнта, а також обраній ним 

правовій позиції.  

Як слушно зауважують О. Л. Жуковська та К. М. Бузаджи, предмет 

критичних висловлювань адвоката, тобто його релевантність щодо правової 

позиції у справі чи перебування поза цими межами, може правити за значущий 

фактор, котрий може привести до обґрунтування втручання в свободу 

вираження поглядів і до прийняття відповідного обґрунтування ЄСПЛ як 

задовільного. Але якщо названі межі адвокат не переходить, він фактично може 

претендувати на захист свободи професійних висловлювань, який у цих межах є 

абсолютним [160, c. 910]. 

Так, у справі «Нікула проти Фінляндії» (Nicula v. Finland) [298] заявниця – 

адвокат була засуджена за гостру критику прокурора  як  сторони 

обвинувачення по кримінальній справі, в якій вона захищала одного із 

обвинувачених. Власне критика стосувалася двох конкретних рішень, 

ухвалених прокурором ще до судового розгляду, які, на думку адвоката, 

становили «маніпулювання ролями … і порушення ним своїх посадових 

обов’язків». Прокурор у відповідь на такі заяви висунув проти заявниці 

приватне обвинувачення, за яким вона була визнана винною у дифамації 

внаслідок недбалості. Верховний суд Фінляндії з огляду на малозначність 

порушення звільнив її від покарання, але залишив у силі накладене зобов’язання 

сплатити грошове відшкодування й судові витрати. 

ЄСПЛ відзначив, що за певних обставин не виключається можливість того, 

що обґрунтованість втручання у свободу висловлювання адвоката під час 

судового розгляду може бути поставлене під сумнів відповідно до ст. 6 

Конвенції з погляду  права клієнта адвоката на справедливий судовий розгляд. 

Виходячи із принципу процесуальної рівності сторін та інших міркувань, 
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пов’язаних із здійсненням правосуддя, Суд допускає вільний і навіть дещо 

запальний обмін аргументами між сторонами спору. У зв’язку із цим, навіть 

визнавши той факт, що окремі висловлювання адвоката мали неналежний 

характер, ЄСПЛ наголосив на тому, що доволі запальна і гостра критика 

заявниці все ж була чітко обмежена діями прокурора як обвинувача у справі. 

У свою чергу, на думку ЄСПЛ, загроза судового розгляду критичних 

зауважень адвоката на адресу іншої сторони в кримінальній справі, якою, поза 

всяким сумнівом, слід визнати прокурора,  постфактум важко узгоджується з 

обов’язком адвоката наполегливо відстоювати інтереси свого клієнта. Звідси 

випливає, що оцінювати доречність і корисність аргументів захисту при 

належному нагляді з боку суддів мають власне самі адвокати, не зазнаючи 

потенційного «ефекту холодного душу» навіть у вигляді порівняно незначного 

кримінального покарання або зобов’язання компенсувати збиток або завдані 

витрати. 

З огляду на такі обставини суд дійшов висновку, що мало місце порушення 

ст. 10 Конвенції, оскільки рішення Верховного суду Фінляндії про 

затвердження вироку стосовно заявниці й залишення у силі судового наказу про 

сплату грошового відшкодування й судових витрат не було пропорційним 

поставленій правомірній меті. 

Відповідно до обставин справи «Стеур проти Нідерландів» (Steur v. 

Netherlands) [298] адвокат Петер Стеур будував свою позицію на тому, що до 

його підзахисного було застосовано незаконні методи розслідування. Він 

стверджував, що показання його клієнта, які стали підставою для відкриття 

кримінального та цивільного проваджень, були отримані за відсутності адвоката 

та перекладача внаслідок неприпустимого тиску з боку особи, що проводила 

дізнання. Дізнавач, щодо якого були спрямовані ці заяви, звернувся до місцевої 

асоціації адвокатів зі скаргою, вважаючи, що зазначені твердження є 

безпідставними і ганьблять його честь і професійну репутацію. 
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Дисциплінарний орган асоціації адвокатів ухвалив соломонове рішення, за 

яким пан Стеур не притягався до будь-якої відповідальності, однак визнавалося, 

що він у своїх заявах вийшов за межі припустимого і порушив стандарти 

поведінки, яких має дотримуватись адвокат. Апеляційний трибунал з розгляду 

дисциплінарних справ адвокатів підтвердив ці твердження, зазначивши, що 

адвокат не має права виголошувати подібні заяви, не обґрунтовуючи їх жодним 

фактом, окрім тверджень свого клієнта. 

ЄСПЛ у своєму рішенні вказав, що не має значення, чи було притягнуто 

заявника до дисциплінарної відповідальності  чи ні, оскільки його було 

фактично визнано винним у порушенні правил адвокатської етики. Суд 

висловив думку, що це могло негативно вплинути на заявника з огляду на його 

професійну діяльність: адвокат Стеур міг у подальшому почувати себе 

обмеженим в обранні правової позиції під час ведення наступних справ. Отже 

Суд визнав, що свободу вираження поглядів заявника було обмежено 

формальними рамками, що не відповідає критерію необхідності у 

демократичному суспільстві. 

Ключові положення, висловлені у попередніх двох рішеннях, Суд розвинув 

у справі «Кіпріану проти Кіпру» (Kyprianou v. Cyprus) [295, c. 16-18]. Заявником 

по цій справі виступав адвокат із сорокарічним стажем, який був засуджений до 

позбавлення волі строком на п’ять днів за вияв неповаги до суду. ЄСПЛ 

відзначив, що поведінку заявника можна вважати такою, що виявила ознаки 

певної неповаги до суддів суду присяжних, але все ж його зауваження, хоч і 

невічливі, стосувалися тільки способу, в який судді вели розгляд справи, 

зокрема з перехресним допитом свідка, який він проводив у межах захисту 

свого клієнта, обвинуваченого у вбивстві. 

ЄСПЛ вказав на очевидність того факту, що адвокати в процесі захисту 

своїх клієнтів у судовому розгляді, особливо по кримінальних справах, можуть 

опинятися в делікатних ситуаціях, коли необхідно вирішувати, заявляти чи ні 
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скарги або протест стосовно поведінки суду, при цьому керуючись інтересами 

свого підзахисного. Застосування покарання, пов’язаного з позбавленням волі, 

відповідно до самої своєї природи невідворотно призводить до «стримувальної 

дії» не тільки відносно одного адвоката, а й стосовно всієї адвокатури загалом. 

Зокрема, адвокати можуть почувати себе обмеженими у своїх заявах та виборі 

процесуальних дій під час судового розгляду, що веде до потенційної шкоди для 

їх клієнтів. Відповідно, резюмує ЄСПЛ, будь-яка «стримувальна дія» є 

важливим фактором, який слід ураховувати при оцінці збалансованої взаємодії 

між судом і адвокатом у межах ефективного відправлення правосуддя. 

Застосовуючи ці принципи до обставин розглядуваної справи, ЄСПЛ 

оцінив призначене заявнику покарання як непропорційно суворе і таке, що 

могло справити «стримувальний вплив» («ефект охолодження») на діяльність 

адвокатів під час виконання ними своїх обов’язків  як  адвоката захисту. На 

підставі цього ЄСПЛ прийняв рішення про те, що судовим присяжним не 

вдалося знайти правильного балансу між потребою захищати авторитет судової 

влади та необхідністю захищати право заявника на свободу висловлювань як 

адвоката [58]. 

Таким чином, із аналізу прецедентної практики ЄСПЛ випливає низка 

важливих висновків, що стосуються гарантій адвокатської діяльності в 

контексті свободи висловлювань адвоката для обґрунтування правової позиції у 

справі. Свобода висловлювань адвоката у відстоюванні правової позиції є 

необхідною передумовою ефективного захисту або представництва інтересів 

клієнта. Обмеження або втручання у реалізацію вказаної свободи шляхом 

притягнення адвоката до будь-якої відповідальності за письмові або усні заяви, 

зроблені під час відстоювання правової позиції, має наслідком «ефект 

стримування» адвоката у виборі способів та засобів захисту інтересів його 

клієнта, що, у свою чергу, призводить до порушення принципу незалежності 

адвокатської діяльності. Характер і зміст зобов’язань, які бере на себе адвокат 
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перед клієнтом, обумовлюють його виняткову принциповість і наполегливість у 

відстоюванні правової позиції у справі, що в умовах процесуального 

протистояння може означати виникнення потреби у критичних заявах на адресу 

судових чи адміністративних органів, окремих службових або інших осіб. І 

якщо при цьому адвокат залишається в правових та етичних межах, а його 

критика стосується тільки питань, пов’язаних із провадженням по справі, то 

свобода його висловлювань повинна мати необмежений характер. Застосування 

ж санкцій до адвоката, який при реалізації свободи висловлювань вийшов за 

вказані рамки, можливе лише у тій мірі, яка є пропорційною меті забезпечення 

авторитету судочинства у суспільстві і не матиме стримувального ефекту для 

конкретного адвоката зокрема і всього адвокатського товариства в цілому у 

виборі засобів і способів захисту або представництва інтересів клієнтів. 

Варто відзначити, що значна частина з розглянутих вище міжнародно-

правових положень щодо гарантування професійної діяльності адвокатів за 

останні роки було успішно імплементована в національне законодавство 

України. Зокрема, в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

міститься цілий ряд гарантій, які, як сподівалися адвокати, мають зробити їх 

роботу більш безпечною та ефективною [84, c. 3]. Стаття 23 згаданого 

законодавчого акту закріпила широкий спектр гарантій адвокатської діяльності, 

зокрема,  в частині забезпечення:  

а) особистої безпеки адвокатів у зв’язку із виконанням професійних 

обов’язків: 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 (п. 6); адвокату гарантується право на 

забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, 

встановленому законом (п. 7); 

б) недопущення втручання в адвокатську діяльність: забороняються будь-

які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності (п. 1); 
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забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення 

документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності (п. 4); 

забороняється втручання у правову позицію адвоката (п. 11); 

в) недопущення переслідувань адвокатів, притягнення їх до 

відповідальності та застосування  санкцій у зв’язку із їх професійною 

діяльністю: забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також 

винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у 

справі (п. 10); забороняється притягати до кримінальної чи іншої 

відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право 

на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням 

відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із 

законом (п. 14); не можуть бути підставою для притягнення адвоката до 

відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що 

відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при 

цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката (п. 15); забороняється 

ототожнення адвоката з клієнтом (п. 16). 

Здавалося б, при такій законодавчій регламентації питання гарантування 

адвокатської діяльності у руслі міжнародних стандартів можна було б вважати 

вирішеним. Однак на практиці ситуація виглядає дещо по- іншому.  

В Україні відзначається стійка тенденція порушень професійних прав 

адвокатів, втручання в їх професійну діяльність, переслідувань з професійних 

мотивів, посягань на особисту безпеку адвокатів у зв’язку із виконанням 

професійних функцій, ігнорування гарантій їх незалежності тощо. Вказані 

факти викликають неабияку стурбованість адвокатського співтовариства, а 

відповідна проблема становить одну з ключових тем різноманітних зібрань 

(засідань, конференцій, круглих столів, форумів тощо) за участю науковців, 

представників органів адвокатського самоврядування, правничих громадських 

організацій, що з року в рік не втрачають актуальності [113, c. 8; 16; 5; 90]. За 
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висновками НАУ, що містяться у Звіті про порушення прав адвокатів та 

гарантій адвокатської діяльності в України (2013–2016), порушенням прав 

адвокатів в Україні в 2013–2016 роках набуло критичного загрозливого стану та 

констатує відсутність в Україні верховенства права. «Ризики та погрози 

адвокатам через їхню професійну діяльність набувають все більшого 

поширення. Можна говорити, що сьогодні в Україні професія адвоката є 

професією, небезпечною для життя» [171]. 

Проведене нами соціологічне дослідження серед адвокатів показало, що 

95% адвокатів так чи інакше стикаються із випадками порушення їх 

професійних прав і гарантій, причому у 10% це відбувається систематично, а у 

67% – час від часу. Серед найбільш поширених порушень адвокати 

відзначають: перешкоджання допуску до клієнта, що перебуває під вартою 

(59%); відсутність можливості ознайомитись із інформацією, документами і 

матеріалами, які необхідні для надання правової допомоги клієнту, 

необґрунтована відмова у їх наданні або допуску до них (77%); неправомірне 

втручання в адвокатську діяльність у будь-яких формах (34%); втручання в 

конфіденційне спілкування із клієнтом, посягання на адвокатську таємницю 

(17%) (Додаток В). 

Закономірною реакцією на подібну ситуацію з боку органів адвокатського 

самоврядування стало створення в структурі НААУ Комітету захисту прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності (далі – Комітет), який функціонує 

на підставі відповідного Положення, затвердженого рішенням РАУ №182 від 

27.07.2013 року [285], з метою захисту професійних, соціальних та інших прав 

адвокатів, організації сприяння забезпечення гарантій адвокатської діяльності, 

та забезпечення необхідних умов для ефективного й якісного виконання 

адвокатами своїх професійних обов’язків. Більше того, рішенням РАУ №183 від 

27.07.3013  був затверджений Порядок дій з питань забезпечення гарантій 

адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів [288]. 
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У листопаді 2017 року Комітетом було прийнято резолюцію, в якій 

наголошено на систематичності та регулярності порушення професійних прав 

адвокатів, зокрема «…не надається доступ до клієнтів, порушується право на 

конференційне спілкування клієнта з адвокатом, не надаються чи несвоєчасно 

надаються адвокату доступу до інформації, матеріалів справи (перешкоджання 

підготовці захисту), проводяться неправомірні обшуки в офісах адвокатів і 

вилучаються документи, що становлять адвокатську таємницю (вчиняючи тиск 

на адвоката), порушується статус адвоката у кримінальному провадженні, 

мають місце зловживання притягненням адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності та відкриття кримінальних проваджень проти адвокатів, 

застосовуються «позасудові» заходи впливу на адвокатів ( у тому числі 

залякування, погрози, словесні образи, знищення майна, фізичні напади, 

вбивства)» [337]. 

З одного боку, створення Комітету та визначення порядку його діяльності 

свідчить про те, що РАУ тримає руку на пульсі проблем, які мають місце у 

сфері адвокатської діяльності в Україні, намагаючись вживати адекватних 

(відповідно до своїх повноважень) заходів щодо їх вирішення. Це, звичайно, є 

позитивним моментом. Однак, з іншого боку, подібні нововведення вказують на 

те, що проблема недотримання гарантій адвокатської діяльності в Україні має 

системний і загрозливий характер, а держава як основний суб’єкт реалізації 

позитивного обов’язку із забезпечення професійних прав адвокатів відверто не 

справляється зі своїми завданнями у цій сфері, що і привело органи 

адвокатського самоврядування до необхідності самостійно вирішувати нагальні 

для себе проблеми доступними засобами. Однак очевидним є і той факт, що без 

активної участі держави в особі компетентних органів та посадових осіб згадана 

проблема не може бути вирішена тією мірою, як того вимагають міжнародні 

стандарти адвокатської діяльності. 
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Приведення національного законодавства у відповідність із приписами 

міжнародно-правових актів є лише першим кроком в імплементації 

міжнародних стандартів гарантування адвокатської діяльності. Їх повноцінна 

реалізація можлива лише у випадку, коли відповідні норми законодавства про 

адвокатську діяльність будуть використовуватися відповідно до закладеної в 

них ідеології, а дотримання закріплених у них гарантій стане невід’ємною 

частиною правозастосовної практики в державі. 

Звичайно, стан дотримання професійних прав адвокатів багато в чому 

залежить від рівня правосвідомості та правової культури в державі, від 

усвідомлення кожним конкретним суддею, прокурором, слідчим та іншими 

необхідності діяти винятково в тих межах, які випливають із гарантій 

адвокатської діяльності. Однак не слід забувати і про забезпечення загальної 

превенції порушень вказаних прав і гарантій шляхом притягнення до 

передбаченої законом відповідальності осіб, які допускають такі порушення. 

Однак і в цьому питанні в Україні простежуються серйозні проблеми. 

Законодавство України передбачає серед іншого кримінально-правовий 

захист прав адвокатів та гарантій їх незалежності шляхом встановлення 

кримінальної відповідальності за низку діянь, зокрема: порушення права на 

захист (ст. 374 КК України), втручання в діяльність захисника чи представника 

особи (ст. 397 КК України), погроза або насильство щодо захисника чи 

представника особи (ст. 398 КК України), умисне знищення або пошкодження 

майна захисника чи представника особи (ст. 399 КК України), посягання на 

життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з 

наданням правової допомоги (ст. 400 КК України). 

Аналіз останніх даних офіційної статистичної звітності про кримінальні 

правопорушення, оприлюднених Генеральною прокуратурою України 

(Додаток Б), свідчить, що принцип невідворотності відповідальності за 

вчинений злочин стосовно діянь, що посягають на права адвокатів, в Україні 
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практично не діє, а отже вести мову про загальну або спеціальну превенцію в 

цьому відношенні вкрай важко. 

Тобто можна виділити три основні взаємопов’язані напрями імплементації 

міжнародних стандартів незалежності адвоката, недопущення стороннього 

впливу на нього та неналежного втручання у його професійну діяльність: 

по-перше, це закріплення у національному законодавстві необхідних 

гарантій адвокатської діяльності відповідно до вимог міжнародно-правових 

актів та прецедентної практики ЄСПЛ; 

по-друге, це робота з підвищення рівня правосвідомості та правової 

культури службових осіб, діяльність яких пов’язана із реалізацією професійних 

прав і обов’язків адвокатів; 

по-третє, це забезпечення ефективного та своєчасного реагування не тільки 

з боку органів адвокатського самоврядування, а й компетентних державних 

органів та службових осіб на факти порушень прав адвокатів, ігнорування 

гарантій їх реалізації, вжиття у зв’язку із цим необхідних та адекватних заходів 

до відновлення порушених прав і притягнення винних до передбаченої законом 

відповідальності. 

ІІІ. Гарантії конфіденційності відносин адвоката із клієнтом і збереження 

адвокатської таємниці. 

Як слушно зауважують окремі дослідники, у сучасному глобальному світі у 

зв’язку з бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційного середовища 

конфіденційність набуває особливого значення для юридичної практики. Її 

дотримання є одним з найважливіших принципів професійної юридичної етики 

у міжнародних масштабах, оскільки восьмий конгрес ООН з попередження 

злочинів визнав «конфіденційний характер будь-яких відносин та консультацій 

між юристами та їх клієнтами в рамках їхніх професійних відносин» [228, c. 24-

32]. 
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Термін «конфіденційність» сягає своїм корінням латині (лат. «confidentia» – 

довіра) та здебільшого використовується при характеристиці певних відносин 

між особами або інформації, набуваючи за наявності необхідних умов ознак 

принципу певних видів діяльності. 

Відзначаючись багатоаспектністю, яка зумовлює потребу у 

мультидисциплінарному підході до її дослідження, що не є нашою метою, 

категорія «конфіденційність» в адвокатській діяльності трансформується та 

закономірно асоціюється з поняттям адвокатської таємниці (legal professional 

secrecy), яке визнається фундаментальною традицією у світовій юридичній 

практиці та одним із найбільш актуальних і дискусійних інститутів у науці про 

адвокатуру. 

Конфіденційність за своєю сутністю забезпечує таємницю, дозволяє 

сформувати та підтримувати в суспільстві традиційно стабільний образ 

справжнього професіонала, здатного не тільки ефективно і максимально 

сприятливо для клієнта вирішити його проблеми юридичних властивостей, але і 

забезпечує заради збереження власного (і всієї професії) іміджу будь-яку 

інформацію, передану клієнтом або отриману іншим шляхом у конкретній 

справі [228, c. 24-32]. 

Свого часу визнані теоретики радянської доби М. С. Строгович та 

І. Л. Петрухін сумнівалися у доцільності існування та використання категорії 

«адвокатська таємниця» [384, c. 399; 275, c. 39-40]. Проте нині вона є 

невід’ємною частиною категоріального апарату юридичної науки, 

нормотворчості та правозастосовної діяльності. 

Переважна більшість наукових дефініцій адвокатської таємниці зводять 

зміст цього поняття до предмету таємниці, тобто сукупності інформації, яка 

підлягає захисту. Так, у різних інтерпретаціях зміст адвокатської таємниці 

постає як: 1) відомості, які повідомлені адвокату у зв’язку із надання ним всіх 

видів юридичної допомоги [381, c. 15]; 2) коло відомостей, які адвокат отримує 



 

 

 

249 

від свого довірителя [215, c. 135; 332, c. 140]; 3) не тільки факти, що є 

несприятливими для клієнта, але і будь-які інші дані, які він з певних міркувань 

бажав би приховати від суду [98, с. 43; 136, с. 167; 173, с. 48; 387, с. 12]; 4) 

питання, з якими громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть 

консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при 

здійсненні своїх професійних обов’язків [354, c. 104; 437, c. 34]; 5) відомості, які 

отримані адвокатом в процесі виконання своїх професійних обов’язків, 

розголошення котрих може завдати збитків юридичній чи фізичній особі [220, c. 

82-83]. 

Окремі науковці висловлюються щодо розширення предмету адвокатської 

таємниці. Зокрема, Т. В. Варфоломеєва пропонує включити в неї факт 

звернення до адвоката та умови договору про надання юридичної допомоги [91, 

c. 47]. А на думку І. В. Смолькової, зміст адвокатської таємниці додатково 

утворюють відомості про особисте та сімейне життя довірителя, які адвокат 

дізнався із матеріалів справи, а також відомості про зміст листування адвоката 

із клієнтом, адвокатське досьє, питання адвокатського гонорару, причини і 

мотиви відмови адвоката у прийнятті доручення [370, c. 240]. 

Ми ж вважаємо, що доктринальне визначення адвокатської таємниці не 

повинно зводитись винятково до кола відомостей, що її утворюють. Цілком 

очевидно, що вказаний інститут охоплює цілий комплекс положень, які 

забезпечують нерозголошення конфіденційної інформації, яку адвокат отримує 

у процесі здійснення своїх професійних обов’язків [64, c. 184-189]. Має рацію  

Ю.С. Пилипенко, який наполягає на тому, що формування адвокатської 

таємниці передбачає встановлення певних відносин між людьми, які 

врегульовані правом, і на цій підставі вона відноситься до правових таємниць 

[277, c. 16]. 

Таємниця виникає в результаті заборони доступу до інформації з метою 

запобігання настання можливих негативних наслідків отримання, 
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розголошення, розповсюдження і використання такої інформації третіми 

особами. Правова таємниця характеризується наявністю суб’єкта, який закриває 

доступ до неї, предмета, тобто змісту конфіденційної інформації, а також 

об’єкта, під яким слід розуміти сукупність інтересів, яким може бути завдана 

шкода в результаті несанкціонованого доступу до предмета таємниці. 

Відповідаючи всім характерним ознакам правових таємниць, адвокатська 

таємниця водночас відзначається своєю специфікою, яка розкривається через 

особливості, властиві її суб’єкта, об’єкта, предмета, а також через особливості  

виникнення, дії у часі та припинення існування. 

Головним суб’єктом адвокатської таємниці є адвокат як особа, яка на 

професійній основі надає правничу допомогу клієнту. При цьому останній 

виступає першоджерелом конфіденційної інформації, тобто довірителем 

таємниці. Адвокат, у свою чергу, стає володільцем довіреної йому таємниці, а 

також власником похідної від неї конфіденційної інформації, яка отримана на 

основі аналізу та використання ввіреної таємниці. При цьому, як справедливо 

відзначається в юридичній літературі, довіритель сам визначає пріоритети 

захисту конфіденційної інформації. Отримані адвокатом відомості відносяться 

до групи інформації, яка стосується надання адвокатом юридичної допомоги, і 

без дозволу довірителя не може розголошуватися [227, c. 164]. 

Наведене дає можливість віднести адвокатську таємницю до групи 

професійно-довірчих таємниць, оскільки, по-перше, вона виникає в результаті 

професійної діяльності адвоката, а, по-друге, не може існувати без довірчих 

відносин адвоката із клієнтом. Вказаний різновид правової таємниці повинен 

включати в себе систему гарантій, передбачених правовими нормами та 

правилами професійної етики, які спрямовані на захист приватних та публічних 

інтересів, які утворюють предмет таємниці. 

Об’єктом адвокатської таємниці є таке безумовне, суттєве і необхідне 

соціальне благо, як імунітет довірителя, тобто особливий правовий стан 
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недоторканності прав та інтересів довірителя у зв’язку із зверненням до 

адвоката для отримання юридичної допомоги. Охорона імунітету довірителя 

відбувається не тільки у приватному, але і публічному інтересі, що пов’язано із 

захистом відносин довіри в суспільстві, обов’язком держави із дотримання і 

захисту прав людини, із забезпеченням справедливості правосуддя [277, c. 18]. 

Предмет адвокатської таємниці охоплює інформацію двох видів: відомості, 

які повідомляються адвокату довірителем, і відомості, які в інтересах 

довірителя і у зв’язку з його дорученням отримуються адвокатом з інших 

джерел. Обидва різновиди інформації є професійно значимими, у зв’язку з чим 

їх конфіденційність забезпечується адвокатом в силу його професійного 

обов’язку зберігати адвокатську таємницю. 

Як слушно зазначає І. Головань, «важливість збереження юридичним 

радником професійної таємниці обумовлена, по-перше, що тільки таким чином 

є можливим спонукати клієнта дати повну інформацію щодо обставин справи, 

без чого надати юридичну консультацію просто неможливо. …По-друге, 

західна юридична традиція вважає законодавчий захист конфіденційності 

стосунків юриста та клієнта (Attorney-Client Privilege) необхідним елементом 

забезпечення рівності сторін у змагальній системі судового провадження» [128, 

с. 77]. 

Міжнародна та національні системи захисту конфіденційності відносин 

адвоката з клієнтом і забезпечення професійної таємниці адвоката становлять 

собою сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених правових, а також 

деонтологічних засобів, до  яких відносяться наступні: 

- встановлення обсягу конфіденційної інформації, яка складає зміст 

професійної таємниці адвоката і не може бути розголошена за будь-яких 

обставин; 

- визначення змісту обов’язків адвоката та інших осіб, які пов’язані із 

наданням адвокатом правничої допомоги (помічники, стажери, технічний 
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персонал тощо), щодо збереження професійної таємниці, забезпечення умов для 

унеможливлення доступу сторонніх осіб до неї або її розголошення; 

- наділення адвоката правом відмовитись надавати конфіденційну 

інформацію, яка складає зміст адвокатської таємниці, у відносинах з усіма 

суб’єктами, які можуть вимагати розголошення такої інформації, в тому числі і 

надання адвокату свідоцького імунітету; 

- встановлення обов’язку державних органів та посадових осіб 

утримуватись від будь-яких спроб отримати конфіденційну інформацію, яка 

охороняється законом як адвокатська таємниця, в тому числі і за допомогою 

легальних процесуальних засобів (витребування, огляду або вилучення 

предметів і документів, втручання у приватне спілкування адвоката із його 

клієнтом, залучення адвоката до негласного співробітництва під час проведення 

оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій); 

- закріплення додаткових гарантій захисту адвокатської таємниці під час 

проведення процесуальних дій (насамперед огляду або обшуку) в житлі або 

іншому володінні адвоката, а також в приміщеннях, де він здійснює адвокатську 

діяльність, і пов’язані з доступом до речей та документів адвоката, які можуть 

містити професійну таємницю; 

- передбачення юридичної відповідальності за розголошення 

конфіденційних відомостей, які становлять адвокатську таємницю, або 

вчинення дій, які порушують встановлені законом гарантії професійної 

таємниці адвокатів. 

Таким чином, адвокатську таємницю можна визначити як комплексний 

інститут, що на підставі правових та деонтологічних норм визначає режим 

недопущення несанкціонованого розголошення або доступу до інформації, що 

отримана адвокатом під час здійснення професійних обов’язків, з метою 

забезпечення прав і законних інтересів особи, яка звернулася до адвоката за 

правовою допомогою, шляхом регламентації прав і обов’язків адвоката, а також 
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інших суб’єктів правовідносин із ним щодо збереження конфіденційності 

вказаної інформації; встановлення заборони та гарантій проти будь-яких спроб 

її отримання, розголошення чи іншого неправомірного використання; 

передбачення юридичної відповідальності за порушення зазначеного режиму. 

Міжнародно-правові акти з питань адвокатської діяльності визначають 

предмет професійної таємниці у найбільш загальних формулюваннях, що, на 

нашу думку, є найбільш конструктивним підходом до цього питання, адже 

будь-які спроби дати повний та вичерпний перелік відомостей, що утворюють 

адвокатську таємницю, приречений на невдачу. Н. М. Таварткіладзе абсолютно 

справедливо відзначає, що встановити перелік всіх відомостей, які можуть бути 

одержані адвокатом у процесі виконання своїх професійних обов’язків, 

неможливо, а тому слід обмежитися родовою ознакою предмета – будь-які 

відомості, які стали відомі адвокату у зв’язку із здійсненням правозахисної 

діяльності [387, c. 12]. 

Показовим в цьому відношенні є досвід Німеччини, яку В. М. Буробін 

небезпідставно називає одним з найбільш послідовних прихильників 

збереження абсолютної адвокатської таємниці [87, c. 95]. Відповідно до п.2 § 

43а Федерального уложення про адвокатуру (BRAO) адвокат у Німеччині 

зобов’язаний зберігати професійну таємницю. Цей обов’язок стосується всього, 

що стало йому відомо у зв’язку із здійсненням професійної діяльності. Це 

зобов’язання не діє стосовно фактів, які є очевидними або за своїм значенням не 

потребують дотримання конфіденційності [406]. 

Відтак, вітчизняний підхід до визначення нормативного змісту 

адвокатської таємниці, що характеризується необмеженим переліком 

охоплюваної нею інформації (документів, відомостей), отриманих адвокатом 

під час здійснення адвокатської діяльності, заслуговує на підтримку (ст. 22 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 10 ПАЕ). 
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Як зазначено в Основних положеннях про роль адвокатів [268], уряди 

зобов’язані визнавати та додержувати конфіденційності комунікацій і 

консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з 

виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків. Уряди при розробці 

національного законодавства і в практиці його застосування повинні, зокрема, 

надавати юристам таке обладнання і можливості, які є необхідними для 

ефективного виконання ними їх професійних обов’язків, в тому числі 

забезпечення конфіденційності відносин між адвокатом і клієнтом, включаючи 

захист звичайної та електронної системи всього адвокатського діловодства і 

документів адвоката від вилучення і перевірок, а також забезпечення захисту 

від втручання у використовувані електронні засоби та інформаційні системи 

[374; 24, c. 281-285]. Схожі за змістом приписи передбачено також у 

Рекомендації №(2000)21 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи 

про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. 

Однак особливу роль у розвитку європейських стандартів забезпечення 

конфіденційності при здійсненні адвокатської практики відіграє ЄСПЛ, рішення 

якого, як зауважує М. А. Погорецький, справляють імплементаційний вплив на 

законодавство держав-членів Ради Європи та їх правозастосовну практику [282, 

c. 77-78]. У своїй прецедентній практиці він постійно наголошує на 

необхідності дотримання посилених гарантій, коли йдеться про забезпечення 

конфіденційності в сфері адвокатської діяльності. Варто проте звернути увагу, 

що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не передбачає 

безпосередніх норм щодо захисту конфіденційності в процесі надання 

правничої допомоги, а тому відстоювання адвокатами вказаного права у 

Європейському суді має свої особливості. Адвокат, зокрема, в силу названих 

причин не може від свого імені поскаржитись на втручання в його професійну 

таємницю. Тим не менш, таке втручання може стати причиною, через яку 

судовий розгляд відносно клієнта адвоката може бути визнано ЄСПЛ 
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несправедливим, тобто таким, що не відповідає ст. 6 Конвенції. Крім того, 

поряд зі ст. 6 Конвенції адвокатська таємниця захищається в аспекті ст. 8 

Конвенції, яка гарантує повагу до житла і кореспонденції, і тут суб’єктом 

звернення до Європейського суду може бути як сам адвокат, так і його клієнт. 

У своїх рішеннях ЄСПЛ акцентував увагу на таких важливих аспектах 

досліджуваного явища, як: конфіденційність побачень адвоката з клієнтом; 

конфіденційність адвокатського досьє та недоторканність офісу адвоката; 

конфіденційність листування адвоката з клієнтом; конфіденційність телефонних 

розмов адвоката. Сукупно їх можна розглядати як елементи конфіденційності у 

здійсненні адвокатської діяльності, сформовані практикою ЄСПЛ.  

За весь час свого функціонування ЄСПЛ було сформовано значну за 

обсягом прецедентну базу щодо розгляду справ, які стосувалися проведення 

обшуків в адвокатських конторах та житлових приміщеннях, що належали 

адвокатам та членам їх сімей [489; 474; 478; 495; 300; 120; 496; 491; 494; 497; 

482; 473; 486; 483]. У кожній з таких справ ЄСПЛ був послідовним в оцінці 

того, наскільки втручання держави в адвокатську таємницю було «необхідним в 

демократичному суспільстві». Зважаючи на їх значний обсяг, а також певну 

«типовість» фактичних обставин справ, які стосувались дотримання 

конфіденційності матеріалів, пов’язаних з адвокатською діяльністю, варто 

зосередити увагу на тих ключових тезах, сформульованих у рішеннях ЄСПЛ, 

які, як нам видається, формують певний міжнародний стандарт у цій сфері. 

1. Переслідування представників юридичної професії зачіпає саме серце 

конвенційної системи, а, відповідно, обшук адвокатських приміщень повинен 

бути предметом особливо ретельного контролю. Проведення обшуків та 

вилучення документів адвоката, безсумнівно, становить собою посягання на 

професійну таємницю, яка є необхідною умовою довірчих відносин, що існують 

між адвокатом і його клієнтом. Захист професійної таємниці – невідворотний 

наслідок права клієнта адвоката не свідчити проти себе, а тому владні органи 



 

 

 

256 

повинні обґрунтовувати обвинувачення, не вдаючись до отримання доказів 

проти волі обвинуваченого або викривляючи його реальну волю шляхом тиску. 

2. Конвенція прямо не забороняє покладення на адвокатів певних 

праовообмежень, в тому числі і тих, що можуть торкатися його взаємовідносин 

із клієнтами (наприклад, при наявності достовірних даних про участь адвоката у 

вчиненні правопорушення або в рамках протидії певним незаконним 

практикам). Тобто, не можна стверджувати, що обшук адвокатського 

приміщення є неможливим в принципі. Водночас, якщо національне 

законодавство передбачає можливість обшуку в приміщеннях, що належать 

адвокату, то проведення цих процедур повинно забезпечуватися спеціальними 

гарантіями недоторканності предметів, які стосуються професійної таємниці. 

3. Внутрішні суди, санкціонуючи обшук адвокатського приміщення, 

завжди повинні зважати на те, що в ньому можуть зберігатися матеріали, 

захищені професійною таємницею. За таких обставин внутрішні суди повинні 

оцінювати ситуацію з особливою обачністю і вживати заходів для того, щоб 

конфіденційна інформація щодо клієнтів адвоката не потрапила до слідчих 

органів. Ще більш ретельними у вирішенні питання про доцільність обшуку 

адвокатського приміщення мають бути внутрішні суди у випадках, коли вказана 

дія планується в рамках справи, в якій адвокат представляє інтереси 

підозрюваного (обвинуваченого). 

4. Відповідно, у рішенні про проведення обшуку судовий орган завжди 

повинен торкатися питання про те, яким чином будуть захищені «привілейовані 

матеріали». Рішення про дозвіл на проведення обшуку (постанова, ордер тощо), 

окрім інших загальнообов’язкових реквізитів, повинно містити чітку вказівку на 

те, які предмети або документи очікується виявити в житлі або конторі 

адвоката, і яке значення вони мають для розслідування. Недопустимим є 

вживання загальних  висловлювань, які можуть надавати слідчим органам 
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надмірну свободу розсуду у визначенні способів проведення обшуку та 

вилучення будь-яких предметів і документів.  

5. Достатніми гарантіями проти втручання в професійні секрети під час 

проведення обшуку слід визнати заборону на вилучення документів, захищених 

адвокатською таємницею, а також нагляд за процесуальною дією з боку 

незалежного спостерігача (як правило, представника органу адвокатського 

самоврядування), котрий незалежно від слідчої групи здатний визначити, які 

документи охоплюються юридичним професійним привілеєм. Присутність двох 

понятих очевидно не може слугувати достатньою гарантією з урахуванням того, 

що вони не мають юридичної кваліфікації і не можуть розпізнати матеріали, 

захищені привілеєм. Оспорювані адвокатом або незалежним спостерігачем з 

мотивів збереження професійної таємниці матеріали повинні бути опечатані і 

досліджені в окремому судовому засіданні, на якому суд вирішуватиме питання 

про вилучення таких матеріалів та приєднання до справи, або повернення їх 

адвокату як таких, що захищені професійним привілеєм. Аналогічна процедура 

«відсіювання» має бути застосована і до електронних даних, які містяться на 

комп’ютерній техніці, котра вилучається слідчим. 

Оцінюючи вітчизняне законодавство, не можна не відзначити його 

узгоджений розвиток із означеними вище стандартами. Зокрема, ст. 23 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає достатні 

гарантії дотримання адвокатської таємниці з боку державних органів та 

посадових осіб. Водночас, немає меж удосконаленню. Зокрема, питання 

виникає стосовно частини другої вказаної норми, яка передбачає обов’язкову 

присутність представника РАР під час проведення обшуку чи огляду житла, 

іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, 

тимчасового доступу до речей і документів адвоката. Цілком очевидно, що його 

можливість ефективно виконувати свої функції із забезпечення дотримання 

вимог законодавства щодо адвокатської таємниці повинна бути забезпечена 
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відповідними повноваженнями. Сьогодні він має право ставити запитання, 

подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення 

процесуальних дій, про що зазначаються у протоколі. Відтак, стає не зовсім 

зрозумілим, яким чином зазначений суб’єкт може реально запобігти 

порушенням режиму адвокатської таємниці, якщо його заяви, зауваження чи 

заперечення на дії осіб, що проводять процесуальну дію, за логікою 

законодавця мають лише дорадчий характер і їх наслідком буде хіба що 

відповідний запис у протоколі процесуальної дії. Звичайно, у подальшому це 

може слугувати підставою для відповідних перевірок та притягнення службових 

осіб правоохоронних органів, винних у порушенні гарантій адвокатської 

таємниці, до юридичної відповідальності. Фактичні дані, здобуті подібним 

чином, не матимуть доказового значення. Однак факт залишиться фактом – 

конфіденційність відомостей, що становлять предмет адвокатської таємниці, 

порушена, інтересам адвоката та його довірителям завдана шкода, довірчі 

відносини адвоката з клієнтами підірвані. 

На нашу думку, в розглядуваній ситуації представник РАР повинен мати 

дієві важелі впливу на хід процесуальної дії, яка проводиться в адвокатському 

приміщенні і пов’язана з доступом до предметів і документів, які захищені 

професійною таємницею. Ідея щодо розширення повноважень вказаного 

суб’єкту отримала підтримку 71% опитаних нами адвокатів (Додаток В). 

Звичайно, не йдеться про право давати вказівки особам, які проводять 

процесуальну дію, або будь-яким чином перешкоджати її проведенню. 

Водночас, цілком достатнім було б встановлення порядку, відповідно до якого, 

у випадку заперечення представником РАР проти огляду та вилучення певних 

предметів і документів, які, на його думку, захищені адвокатською таємницею, 

особа, яка проводить процесуальну дію, зобов’язана, не ознайомлюючись зі 

змістом таких матеріалів, опечатати їх та у найкоротший термін направити 

слідчому судді. Питання про те, чи становить зміст цих матеріалів предмет 
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адвокатської таємниці, повинно вирішуватись у закритому судовому засіданні 

за участю представника ради адвокатів регіону та адвоката, якому належать 

вказані матеріали. Слідчий суддя, який прийматиме рішення, не повинен у 

подальшому залучатися до судового контролю у вказаних кримінальних 

провадженнях. Запровадження подібної процедури передбачає внесення 

відповідних змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», КПК України та інших законодавчих актів. Як показав проведений 

вище аналіз прецедентної практики ЄСПЛ, подібні правила є достатньою 

гарантією захисту адвокатської таємниці в світлі вимог міжнародно-правових 

актів. 

Окремо предметом розгляду та оцінки ЄСПЛ були факти прослуховування 

телефонних розмов адвокатів. У справі «Копп проти Швейцарії» (Kopp v. 

Switzerland) [471], в якій телефонні лінії адвокатської фірми заявника були 

поставлені на прослуховування правоохоронними органами, Суд звернув 

особливу увагу на ту обставину, що швейцарський закон містив безумовну 

заборону на прослуховування телефонних ліній адвокатів у разі, якщо їх не 

обвинувачують або не підозрюють у вчиненні правопорушення. Уряд держави-

відповідача намагався розв’язати цю суперечність, посилаючись на судові 

прецеденти в обґрунтуванні того, що законні професійні привілеї стосуються 

лише справ, пов’язаних з професією адвоката. При цьому наголошувалось, що 

заявник був підданий прослуховуванню як «третя сторона», а не  як юрист. 

Проте Суд не визнав переконливими подібні посилання і вказав на суперечності 

між чітким приписом закону, який захищає законні привілеї адвоката, та 

практикою його втілення у цій справі. Якщо навіть судові прецеденти 

запровадили загальноприйнятний принцип, відповідно до якого професійні 

привілеї правників стосуються лише відносин між адвокатом та його клієнтами, 

то закон не визначає чітко, за яких умов ним розрізняються розмови, винятково 

пов’язані з адвокатською роботою, та ті, що стосуються іншої діяльності, а не 
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роботи як правового консультанта. Внаслідок цього заявник як адвокат не 

одержав мінімального рівня захисту, який вимагається принципом верховенства 

закону в демократичному суспільстві, і, відповідно, мало місце порушення ст. 8 

Конвенції. 

У практиці ЄСПЛ, пов’язаній із прослуховуванням телефонних розмов 

адвокатів, виділяється справа «Мулдерс проти Нідерландів» (Mulders v. The 

Netherlands) [488]. Інтерес до неї зумовлено тим, що в ній втручання в таємницю 

телефонних розмов адвоката було визнане обґрунтованим. Заявник – 

практикуючий адвокат, підозрювався у шахрайстві, у зв’язку з чим 

правоохоронними органами здійснювалося прослуховування його телефонних 

розмов. Рішення про застосування такого заходу приймав слідчий суддя. При 

цьому він проінформував про факт прослуховування голову адвокатської 

палати. Останньому регулярно направлялися копії записів розмов заявника. 

Рішення про те, які записи мають бути залишені, а які не стосуються справи або 

торкаються конфіденційних аспектів професійної діяльності адвоката і повинні 

бути знищені, приймалося слідчим суддею спільно із головою адвокатської 

палати. Подібні гарантії, на думку Суду, в достатній мірі захищали клієнтів 

адвоката від розголошення конфіденційних відомостей, які були предметом 

телефонних розмов останнього. 

Слід відзначити, що чинне законодавство України (пункт 9 частини першої 

ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», частина 

п’ята ст. 258 КПК України) забороняє втручання у приватне спілкування 

адвоката з клієнтом. Однак, як показує аналіз прецедентної практики ЄСПЛ, 

сама по собі така заборона не виключає загрози порушення адвокатської 

таємниці навіть за умови дотримання встановлених національним 

процесуальним законом підстав та порядку проведення дій, пов’язаних із 

втручанням у приватне спілкування. Перш за все, не слід забувати про те, що 

конфіденційні відомості, які охороняються адвокатською таємницею, можуть 
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бути предметом не тільки приватного спілкування адвоката зі своїм клієнтом, 

але й з іншими особами, з якими адвокат контактує у зв’язку з виконанням 

доручення клієнта. Захист конфіденційності таких відомостей при втручанні у 

приватне спілкування адвоката українським законом взагалі не передбачений. 

Чи означає це, що треба взагалі заборонити втручання у приватне спілкування 

адвоката як таке? Мабуть що ні, адже виключати потенційну можливість 

причетності недобросовісного адвоката до вчинення протиправних дій, а отже і 

процесуальних засобів для їх доказування, також не можна. Саме тому нам 

видається більш вдалою така редакція пункту 9 частини першої ст. 23 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Забороняється втручання 

у приватне спілкування адвоката з клієнтом та іншими особами, якщо таке 

спілкування пов’язане із виконанням адвокатом професійних обов’язків. В усіх 

інших випадках, не пов’язаних із виконанням адвокатом своїх професійних 

обов’язків, втручання у його приватне спілкування з іншими особами 

допускається винятково у випадках, коли є достатні підстави вважати, що 

інформація, яка передається під час приватного спілкування, буде містити 

відомості про вчинений або такий, що готується, тяжкий чи особливо тяжкий 

злочин». 

Отже, можна констатувати, що у глобальному контексті вимога 

конфіденційності не зводиться тільки до зобов’язання адвоката зберігати у 

таємниці відомості, отримані під час надання правничої допомоги клієнту, а й 

передбачає обов’язок держави в особі її компетентних органів щодо створення 

належних умов для забезпечення такої конфіденційності та недопущення 

втручання у таємницю приватного спілкування клієнта з адвокатом включно із 

застосуванням засобів зв’язку, а також недоторканності матеріалів діловодства 

адвоката. В цьому плані варто погодитись із П. Є. Коротковою, яка вважає, що 

захист адвокатської таємниці не є винятковим обов’язком адвоката, а обов’язок 
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із її захисту покладений і на уряди, що відображає публічно-правове значення 

адвокатської таємниці [200, c. 135-137]. 

Конфіденційність відносин адвоката із довірителем є невід’ємною 

складовою права на кваліфіковану правову допомогу, гарантованого ст. 14 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [245] та ст. 5, 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до п. 

93 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, побачення 

підслідного із юридичним радником (адвокатом) повинно передбачати 

можливість підготовки та передання конфіденційних інструкцій і може 

відбуватися на очах, але за межами слуху поліцейських або в’язничних органів 

[246]. Право затриманого або особи, яка знаходиться під вартою, на 

консультації і зв’язок із адвокатом без цензури та в умовах повної 

конфіденційності передбачено Зводом принципів захисту всіх осіб, які 

піддаються затриманню чи ув’язненню у будь-якій формі [350]. Не менш 

категоричними у цьому плані виступають Європейські пенітенціарні правила, п. 

23.4 яких встановлює: «Консультації та будь-яке спілкування між ув’язненими 

та їхніми юристами, включаючи листування з правових питань, повинні бути 

конфіденційними». Відступ від цього правила допускається тільки у виняткових 

обставинах на підставі судового рішення з метою запобігання тяжких злочинів 

або серйозної загрози безпеці в пенітенціарній установі [156].  

Право на побачення із захисником з дотриманням умов, що забезпечують 

конфіденційність спілкування, відповідно до пункту 3 частини другої ст. 

42 КПК України є складовою процесуального статусу підозрюваного, 

обвинуваченого. Як відзначають вітчизняні дослідники, конфіденційність 

спілкування захисника із підозрюваним, обвинуваченим є обов’язковою умовою 

ефективності захисту, яка набула значення стандарту у практиці ЄСПЛ. У 

цьому контексті особливо важливу роль відіграють закріплені в частині п’ятій 

ст. 46 КПК України положення про те, що такі зустрічі можуть відбуватися під 
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візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що 

виключають можливість прослуховування чи підслуховування. При цьому 

візуальний контроль побачення захисника з підозрюваним, обвинуваченим 

полягає у спостереженні за об’єктами та діями осіб, що перевіряються за 

допомогою зору та оптичних приладів з метою забезпечення законності при 

проведенні такої зустрічі. Прослуховування полягає у конспіративному 

слуховому контролі та фіксації за допомогою технічних засобів мовленнєвої 

інформації, переговорів або повідомлень. Підслуховування означає 

конспіративний слуховий контроль мовленнєвої інформації без допомоги 

технічних засобів. Закріплення в КПК України заборони на прослуховування та 

підслуховування розмов захисника із підозрюваним, обвинуваченим відповідає 

тим сталим підходам до проблеми забезпечення права на захист як складової 

права на справедливий суд, що склалися у прецедентній практиці ЄСПЛ [207, c. 

157]. 

У контексті зазначеного науковий і практичний інтерес представляє 

позиція ЄСПЛ, висловлена у справі «Кемпбелл і Фелл проти Об’єднаного 

Королівства» [470], в якій було констатовано порушення ст. 6, 8 Конвенції 

щодо, серед іншого, порушення права зустрічей захисника із підзахисним 

наодинці, порушення права на повагу до таємниці кореспонденції (так було 

оцінено факт затримання тюремною адміністрацією листа від адвокатського 

об’єднання до заявника). 

Не менш категоричним у своїх судженнях ЄСПЛ був при мотивуванні 

рішення у справі «С. проти Швейцарії» (S. V. Switzerland) [492], де заявник 

підозрювався у тероризмі. Протягом перших місяців з моменту затримання його 

зустрічі із адвокатом відбувалися під наглядам поліцейських, які мали 

можливість чути зміст розмов адвоката і затриманого. Більше того, були 

вилучені три листи заявника до свого адвоката, які у подальшому 

використовувались для проведення графологічної експертизи. Також у адвоката 
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були вилучені  документи, що мали відношення до справи, і які той мав намір 

передати підзахисному. У своїх діях представники влади посилалися на ризик 

того, що заявник через адвоката вступить у змову із іншими обвинуваченими 

щодо єдиної лінії захисту. 

ЄСПЛ, розглянувши вказані обмеження, відзначив, що ризик змови не був 

підтверджений жодними фактами. Адвокат заявника не обвинувачувався в 

жодному порушенні закону чи професійної етики. Що ж стосується вироблення 

та узгодження єдиної позиції по справі, то, на думку Суду, це є цілком 

звичайним і легітимним прийомом адвокатського захисту.  

ЄСПЛ відзначив, що право обвинуваченого спілкуватися зі своїм 

адвокатом поза межами чутності третьої особи становить собою одну з 

головних вимог справедливого судового процесу в демократичному суспільстві 

і випливає з положень пункту 3 ст.6 Конвенції. Якщо адвокат не має можливості 

зв’язатися зі своїм клієнтом і отримати від нього конфіденційні інструкції, не 

підлягаючи такому нагляду, то його допомога  значною мірою втрачає свою 

корисність, у той час як Конвенція покликана гарантувати право, яке має 

практичний і дійовий характер. У результаті Судом було констатовано 

порушення вказаних норм Конвенції. 

Відзначимо, що у вказаній справі ЄСПЛ акцентував увагу на тій обставині, 

що представники органів державної влади не повинні саме чути, про що 

розмовляють адвокат і його клієнт. На цю обставину Суд неодноразово 

посилався і в інших своїх рішеннях (наприклад, рішення у справі «Марчелло 

Віола проти Італії» [487]). Водночас у жодному зі своїх рішень Суд не визнав 

невідповідності Конвенції візуального контролю за зустрічами адвоката із 

підзахисним, що знаходиться під вартою. 

Справедливо буде зазначити, що в окремих випадках ЄСПЛ не вбачав 

порушень пункту 3 ст.6 Конвенції за фактами обмежень конфіденційності 

побачень адвоката із клієнтом з мотивів уникнення ризику змови співучасників 
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злочину через посередництво адвоката (наприклад, рішення у справі «Кепмерс 

проти Австрії» [447]). Однак, як відзначають дослідники прецедентної практики 

ЄСПЛ, така практика сьогодні досить однозначно схиляється до визнання того, 

що конфіденційність особистого спілкування ув’язненого з його адвокатом є 

«майже абсолютною» вимогою ст. 5, 6 Конвенції. Подолання такої «презумпції 

конфіденційності» можливе лише у виняткових випадках [147, c. 25-32]. 

У справі «Кастравет проти Молдови» (Castravet v. Moldova) [476] ЄСПЛ 

поряд з правовими розглядав і технічні аспекти забезпечення конфіденційності 

спілкування адвоката із клієнтом. Суд звернув увагу на умови проведення 

побачень, за яких заявник був відгороджений від адвоката скляною 

перегородкою. Адвокатське співтовариство Молдови неодноразово заявляло, 

що в таких кімнатах здійснюється прослуховування переговорів. Суд дослідив 

фотозображення зазначеної перегородки та звернув увагу на її нетипову 

конструкцію. Суд не став стверджувати, що прослуховування дійсно мало 

місце, однак погодився з тим, що у заявника та його адвоката були серйозні 

підстави так уважати. Тобто, ЄСПЛ у своїй аргументації базувався не на 

доведеному факті прослуховування, а на обстановці проведення побачень 

адвоката із клієнтом, яка сприймалася останніми як загрозлива для 

конфіденційності. Ця обставина є вкрай важливою для визначення міжнародних 

стандартів конфіденційності у відносинах адвоката із клієнтом, оскільки Суд 

наголосив на тому, що вже сама наявність обґрунтованої підозри у порушенні 

конфіденційності створює перешкоди для вільного спілкування адвоката із 

довірителем, що унеможливлює повноцінну реалізацію права на ефективну 

правову допомогу. Крім того, вона свідчить про наявність певного 

організаційного елементу у забезпеченні конфіденційної комунікації адвоката з 

клієнтом. 

Із аналізу наведених рішень ЄСПЛ випливає, що гарантії конфіденційності 

в адвокатській діяльності стосуються не просто інформації як об’єкта, а загалом 
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процесу спілкування адвоката з клієнтом у будь-якій формі його прояву та 

фіксації.  

Таким чином, про конфіденційність у сфері адвокатської діяльності 

доцільно говорити як про один із найважливіших етико-правових інститутів, що 

слугує урівноваженню балансу інтересів особи, суспільства та держави, а також 

визначає межу державного втручання у свободу здійснення адвокатом своїх 

професійних обов’язків із захисту прав і законних інтересів клієнта. Відповідно 

до міжнародно-правових положень вказаний інститут включає в себе комплекс 

взаємопов’язаних правових та етичних норм, які: по-перше, регламентують 

окремі аспекти реалізації невід’ємного права людини на професійну правничу 

допомогу; по-друге, встановлюють обов’язок держави поважати професійну 

таємницю адвоката та створювати умови для недопущення втручання в неї 

будь-кого; по-третє, передбачають зобов’язання адвоката перед клієнтом 

зберігати у таємниці відомості, отримані під час надання останньому правничої 

допомоги, розголошення яких може мати небажані наслідки для довірителя. 

Фактично можна стверджувати, що у системі міжнародних стандартів 

адвокатської діяльності інститут конфіденційності одночасно виступає як 

гарантія забезпечення права на професійну правову допомогу, самостійності і 

незалежності адвокатської професії, а також підтримання довірчих відносин 

адвоката із клієнтом. 

 

 

3.4. Юридична відповідальність адвоката у контексті інтеграційного 

розвитку суспільства 

 

Епоха глобального суспільства, яке сьогодні вже формують не лише 

держави, організації та рухи, а й безпосередньо громадяни, які належать до 

різних груп, верств, общин і в силу цього схильні до множинної ідентифікації, 
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зумовлює прискіпливу увагу до проблеми відповідальності у світовому 

просторі, яка є актуальною для всіх сфер міжнародної взаємодії, – економічної, 

політичної, правової, соціальної тощо. 

Особлива місія, роль адвоката у суспільстві зумовлюють значну питому 

вагу питання його відповідальності перед суспільством, професійною 

корпорацією, клієнтом. 

Бездоганна репутація, що базується на суворому дотриманні законодавства 

та професійної етики, є неодмінним атрибутом адвокатської діяльності. Вихід 

адвоката за правові та етичні межі під час реалізації своїх професійних прав і 

обов’язків у кожному конкретному випадку нівелює соціальну цінність 

правничої допомоги, що ним надається, порушує або створює реальну загрозу 

порушення прав і законних інтересів його клієнтів, підриває авторитет 

адвокатури і правосуддя в суспільстві. Тому вкрай важливим є функціонування 

правових засобів соціального контролю за правомірністю адвокатської 

діяльності. Система таких засобів цілеспрямованого впливу на поведінку 

адвоката утворює самостійний елемент його правового статусу – юридичну 

відповідальність. 

Інтерпретуючи висновки відомого цивіліста та теоретика права 

С. М. Братуся, можна сказати, що юридична відповідальність адвоката в усіх її 

проявах є важливим елементом його правового статусу і представляє собою 

основу належного виконання повноважень та професійного обов’язку. Вона 

випливає із загального стану суб’єкта і тому обґрунтовано може називатися 

статусною. Юридична відповідальність лежить в основі сумлінного ставлення 

до виконання професійних обов’язків. Вона є основним методом, що забезпечує 

ефективне функціонування повноважень адвоката, однією з гарантій належного 

виконання покладених на нього завдань. Її межі визначаються професійними 

правами і обов’язками адвоката, з одного боку, і свободою вибору ним моделі 

поведінки – з іншого [85, c. 47].  
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В юридичній науці досі не склалося єдиного загальновизнаного підходу до 

розуміння сутності категорії «юридична відповідальність». Різні науковці по- 

різному підходять до визначення поняття і змісту юридичної відповідальності, 

акцентуючи увагу на  її аспектах, які, на їх думку, є головними і визначальними 

для її правильного тлумачення.  

Одні визначають її як передбачені нормами права і здійснювані в правових 

відносинах у процесуальному порядку уповноваженими державою суб’єктами 

засоби державного примусу до особи, яка вчинила правопорушення, що тягне 

для неї обов’язок зазнавати несприятливих наслідків особистого, майнового або 

організаційного характеру, вид і міра яких передбачені санкціями правових 

норм [424, c. 375]; другі – як закріплений у законодавстві і забезпечуваний 

державою додатковий юридичний обов’язок правопорушника зазнати 

позбавлення належних йому певних цінностей [333, c. 90]; треті – як 

передбачені законом вид і міру обов’язку правопорушника потерпати від 

примусового державно-владного позбавлення благ психологічного, 

організаційного або майнового характеру у правовідносинах, що виникають між 

ним і державою із факту правопорушення [364, c. 464]; четверті – як 

застосування до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми 

заходів державного примусу, які виражаються у формі втрат особистого, 

організаційного або майнового характеру [392, c. 436]; п’яті – як обов’язок 

особи зазнати передбачених законом певних втрат державно-владного 

характеру за вчинене правопорушення [263, c. 159]; шості – як здійснюваний у 

межах правовідносин добровільно або за рішенням судового чи іншого 

юрисдикційного органу та забезпечений державою юридичний обов’язок 

правопорушника зазнати позбавлення певних цінностей, що йому належали 

[356, c. 35]. 

Однак наведене різноманіття підходів до визначення загального поняття 

юридичної відповідальності не перешкоджає, на нашу думку, правильному 
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розумінню сутності цього родового поняття, характеризуючи певний аспект 

його прояву. У будь-якому разі юридична відповідальність є формою 

реагування компетентних органів на факт правопорушення шляхом 

застосування до правопорушника передбачених законом санкцій, які 

виражаються в обов’язку останнього зазнати певних негативних наслідків 

різного характеру. В результаті цього між правопорушником і юрисдикційним 

органом, уповноваженим належним чином реагувати на вчинене 

правопорушення, виникають специфічні правовідносини. 

Виходячи з наведеного, юридичну відповідальність адвоката можна 

визначити як специфічні правовідносини, що виникають між адвокатом, який 

вчинив професійне правопорушення, та юрисдикційним органом, 

уповноваженим належним чином реагувати на таке правопорушення, змістом 

котрих є реалізація у визначеній процесуальній формі санкцій, що виражаються 

в обов’язку адвоката зазнати певних несприятливих для себе наслідків за 

порушення норм, які регламентують його професійну діяльність [72, c. 23-28]. 

У науці досить неоднозначним є ставлення до питання про 

правопорушення представників окремих професій (в тому числі й адвокатів) та 

відповідальність за них. Так, на думку Н. А. Меєрович, адвоката як 

представника професії можна притягнути тільки до дисциплінарної 

відповідальності. При цьому фізична особа, яка є адвокатом, у разі вчинення 

нею правопорушення може бути притягнута і до інших видів юридичної 

відповідальності (кримінальної, адміністративної тощо), однак відповідати в 

цих випадках вона буде не як адвокат, а як звичайна фізична особа. Як аргумент  

на підтвердження такої позиції авторка наводить тезу про те, що спеціальних 

статей у КК України чи КупАП для адвоката не передбачено [233, c. 174-175]. 

У свою чергу, окремі дослідники на підставі існування специфічних норм, 

які регламентують певний вид професійної діяльності (норм професійного 
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співтовариства), виокремлюють категорію «професійна відповідальність», під 

якою розуміється тримання відповіді за дотримання таких норм [219, c. 123]. 

На думку Р. Г. Мельніченка, інститут професійної відповідальності 

адвоката є результатом синтезу кількох видів юридичної відповідальності: 

дисциплінарної, адміністративної, кримінальної, цивільно-правової. Будучи їх 

продуктом, професійна відповідальність адвоката одночасно вже не є частиною 

жодної з них. При цьому автор вбачає розвиток вказаного інституту у напрямку 

конкретизації окремих складів професійних правопорушень адвокатів та 

встановлення санкцій, що відповідатимуть цим складам, створення переліків 

таких правопорушень, розділення їх на групи. Результатом цього, на думку 

науковця, повинен стати окремий розділ Кодексу професійної етики адвокатів 

[241, c. 37-49]. 

Для правильного розуміння особливостей юридичної відповідальності 

адвокатів необхідно вирізняти її матеріально-правовий та процесуальний 

аспекти. З матеріально-правового погляду дійсно ні кримінальне, ні цивільне, ні 

адміністративне законодавство України не передбачає як спеціального суб’єкта 

правопорушення особу, що має правовий статус адвоката. Формально 

адвокатський статус є необхідною суб’єктивною ознакою лише тих 

правопорушень, які тягнуть за собою дисциплінарну відповідальність. 

Водночас, на нашу думку, це не є підставою вважати, що адвоката як 

представника професії можна притягнути лише до останнього з названих видів 

юридичної відповідальності. 

Як відзначається в літературі, з метою диференціації відповідальності 

різних категорій громадян у нормативних положеннях фіксуються додаткові 

ознаки, виникнення яких обумовлене неоднаковим правовим положенням 

різних індивідуальних суб’єктів. Такі додаткові ознаки можна поділити на дві 

групи: 1) спеціальні, які впливають на кваліфікацію протиправних діянь , у 

зв’язку із чим виступають конструктивними елементами складів 
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правопорушень; 2) особливі, які не враховуються при кваліфікації 

протиправних діянь, однак можуть визнаватися обставинами, що обтяжують або 

пом’якшують відповідальність, або впливати на вибір примусових заходів, що 

підлягають застосуванню [196, c. 310]. Очевидно, що адвокати, виходячи із їх 

правового становища, виконуваних функцій та наданих повноважень, повинні 

розглядатися як суб’єкти юридичної відповідальності з особливими ознаками, 

котрі не можуть не враховуватися при вирішенні питання про характер і обсяг 

юридичної відповідальності вказаних суб’єктів. 

Так, наприклад, при встановленні міри відповідальності за прояв неповаги 

до суду (ст.185-3 КупАП) суттєву роль відіграватиме та обставина, що суб’єкт 

цього правопорушення під час його вчинення виступав у правовому статусі 

адвоката. Схожа ситуація складається і під час притягнення адвоката до 

кримінальної відповідальності. Чинний КК України хоча і не визначає адвоката 

як спеціального суб’єкта окремих злочинних діянь, але в широкому, 

кримінологічному аспекті адвокати можуть розглядатися як «особливі» 

суб’єкти вчинення певних злочинів, пов’язаних із їх професійною діяльністю. 

Цивільно-правова відповідальність адвоката за неналежне виконання своїх 

обов’язків матиме свої особливості, зумовлені професійними стандартами 

адвокатської діяльності та специфікою зобов’язань адвоката за договором про 

надання правової допомоги. 

Тут варто наголосити, що в цьому випадку йдеться про відповідальність 

адвоката саме як представника професії, члена адвокатського співтовариства 

(корпорації) за вчинення діянь, що порушують встановлені стандарти 

адвокатської діяльності. Адвокат, як і будь-яка особа, може бути суб’єктом 

різних правопорушень, але професійним правопорушення може вважатися лише 

тоді, коли воно було вчинене адвокатом у зв’язку із здійсненням професійної 

діяльності. Як слушно відзначається в літературі, відповідальність представника 

юридичної професії є, насамперед, його здатність звітувати перед собою, 
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юридичним співтовариством, суспільством і державною за результати своєї 

професійної діяльності і одержувати позитивні чи негативні оцінки такої 

діяльності із застосуванням, у разі потреби, відповідних санкцій за неналежну 

поведінку [256, c. 414]. 

Вчинення адвокатом професійного правопорушення тягне за собою 

настання юридичної відповідальності, вид якої залежатиме від характеру 

правопорушення, його об’єктивних та суб’єктивних ознак. При цьому важко 

погодитись із необхідністю та обґрунтованістю ідеї розробки уніфікованого 

інституту професійної відповідальності адвокатів, який би інтегрував в собі всі 

види юридичної відповідальності адвокатів та охоплював всі можливі склади їх 

професійних правопорушень та відповідні їм санкції. По суті пропонується 

створення своєрідного кодексу професійних правопорушень адвокатів. 

Слідуючи такій логіці, необхідно буде розробляти подібні кодекси стосовно 

будь-якої професії, представники якої можуть розглядатися як суб’єкти 

вчинення правопорушень із додатковими ознаками (судді, прокурори, слідчі, 

державні службовці, лікарі тощо), а це вже виходить за межі раціональності та 

здорового глузду. 

Ми не поділяємо позицію тих авторів, які пропонують виокремлювати як 

окремий різновид професійну відповідальність, яка, на їх думку, повинна 

застосовуватись у випадку порушення специфічних норм, що регулюють 

професійну діяльність. Порушення адвокатами таких «специфічних норм» тягне 

за собою настання дисциплінарної відповідальності, а тому немає необхідності 

та підстав вводити нове поняття «професійна відповідальність» замість вже 

існуючого «дисциплінарна відповідальність».  

Крім того, сьогодні поняття «професійна відповідальність» вживається у 

достатньо усталеному значенні як «застосування до фізичної або юридичної 

особи, яка здійснює професійну діяльність на підставі ліцензії або дозволу 

уповноваженого органу на її здійснення, у випадку завдання нею шкоди третім 
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особам при невиконанні або неналежному виконанні своїх професійних 

обов’язків, заходів державного примусу у вигляді санкцій (додаткових 

обтяжень), направлених на відновлення порушеної майнової та/або особистої 

сфери третьої особи» [405, c. 631]. Саме у такому контексті використовується це 

поняття в Загальному кодексі правил для адвокатів країн ЄС. У пункті 3.9.2.1 

Кодексу йдеться про обов’язок адвоката, який надає послуги клієнту або 

займається будь-якою іншою професійною діяльністю на території однієї з 

країн Співтовариства, виконувати вимоги правил обов’язкового страхування від 

ризику професійної відповідальності, що діють на території держави реєстрації. 

Зі змісту п.3.9.1 Кодексу випливає, що таке страхування стосується 

пред’явлення позовів, пов’язаних з недостатньою професійною компетентністю 

адвоката. Відповідно, професійна відповідальність адвоката полягає у 

матеріальній компенсації шкоди, завданої клієнту в результаті некомпетентних 

дій правника.  

Аналізуючи специфіку юридичної відповідальності адвокатів не можна 

забувати і про її процесуальний аспект. Як вже зазначалося раніше, міжнародні 

стандарти незалежності адвокатської професії передбачають кримінальний та 

цивільний імунітет адвокатів від переслідувань за письмові та усні заяви, що 

стосуються справи, а також заборону покарань, кримінальних, 

адміністративних, економічних чи інших переслідувань і санкцій за дії, якщо 

такі заяви та дії вчинені відповідно до визнаних професійних обов’язків, 

стандартів та етичних норм. Як правильно відзначається у літературі, зазначені 

правила є вкрай необхідними, оскільки процедура притягнення адвоката до 

відповідальності не повинна загрожувати незалежності адвоката, створювати 

будь-які перешкоди у виконанні функцій адвокатури. Має бути дотриманий 

баланс між забезпеченням виконання стандартів адвокатської діяльності, з 

однієї сторони, та забезпечення уникнення будь-яких прямих або 
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опосередкованих неправомірних обмежень, впливу, погроз тощо на адвоката з 

боку будь-яких інстанцій незалежно від їх стимулів, з іншої сторони [349]. 

Практичне втілення зазначених вимог потребує відповідних процесуальних 

гарантій, якими у вітчизняному законодавстві можуть вважатися:  

- особливий порядок отримання дозволу суду на проведення оперативно-

розшукових заходів або слідчих дій стосовно адвоката, за яким відповідне 

клопотання може подавати винятково Генеральний прокурор України, його 

заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та 

міста Севастополя; 

- особливості процесуального порядку проведення окремих слідчих дій та 

заходів забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката; 

- обов’язок органу або посадової особи, які затримали адвоката або 

застосували до нього запобіжний захід, негайно повідомити про це відповідні 

органи адвокатського самоврядування (раду адвокатів регіону); 

- допустимість здійснення повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення адвокату винятково Генеральним прокурором 

України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва та міста Севастополя в межах його повноважень; 

- особливий порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно 

адвоката. 

Отже, юридична відповідальність адвоката як представника професії настає 

у разі порушення ним норм, що регламентують адвокатську діяльність, тобто 

вчинення професійного правопорушення. Залежно від характеру 

правопорушення, його об’єктивних та суб’єктивних ознак (складу) визначається 

вид юридичної відповідальності (кримінальна, цивільно-правова, 

адміністративна, дисциплінарна) та ступінь несприятливих наслідків, що 

настають для адвоката. Особливості юридичної відповідальності адвоката 

проявляються у двох аспектах: а) матеріально-правовому, за яким адвокати в 
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силу специфіки свого правового статусу виступають як суб’єкти юридичної 

відповідальності з особливими ознаками, що впливають на вирішення питання 

про характер і обсяг відповідальності, вибір застосовуваних примусових 

заходів; б) процесуальному, який виражається в особливих процедурних 

правилах порядку притягнення адвоката до відповідальності, що 

функціонально, в першу чергу, спрямовані на гарантування незалежності 

адвоката, недопущення неналежного втручання в його професійну діяльність та 

вчинення тиску на нього. 

Міжнародно-правові акти, котрі регулюють питання адвокатської 

діяльності, першочергово концентрують увагу на дисциплінарній 

відповідальності адвоката, що скеровує нас до дослідження саме цього 

інституту, який притаманний усім без винятку адвокатурам світу. 

Міжнародне нормативне поле у цій сфері першочергово формують Основні 

принципи, що стосуються ролі юристів, Рекомендація № Rec (2000)21 Комітету 

міністрів про свободу професійної діяльності адвокатів, Рекомендації з 

дисциплінарного процесу для правничої професії європейських країн (CCBE) 

[511]; Короткий виклад дисциплінарного провадження та контактних пунктів в 

ЄС та країнах-членів ЄЕП [519]. 

Експерти також радять державам ураховувати в процесі удосконалення 

національного законодавства Модельні правила щодо дисциплінарної 

відповідальності адвокатів, розроблені Американською асоціацією адвокатів 

(АВА) [506], та Етичний кодекс (CCBE), який є обов’язковим для юристів та 

адвокатів, що працюють в ЄС та ЄЕП, зокрема його положення щодо конфлікту 

інтересів [505] і конфіденційності [505]. 

Сумарно положення наведених актів наголошують на важливості належної 

незалежної процедури, що здійснюється та/або контролюється професійною 

організацією, в якій забезпечується дотриманням базових прав людини і 

таємниця, а застосовані санкції є справедливими та пропорційними вчиненому 
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проступку. Розглянемо ці положення в контексті їх імплементації у вітчизняне 

законодавство та правозастосовну практику. 

1. Кодекси професійної поведінки адвокатів, порушення норм яких має 

тягнути за собою дисциплінарну відповідальність, повинні розроблятися 

самими адвокатами через адвокатські асоціації, інші аналогічні об’єднання 

адвокатів чи відповідні органи адвокатського самоврядування. 

Зазначене положення відображає один з ключових підходів до 

застосування дисциплінарних санкцій стосовно адвокатів: критерії 

відповідності або невідповідності дій адвоката професійним стандартам повинні 

встановлюватися самими адвокатами. Таким чином забезпечується провідна 

роль адвокатури в реалізації дисциплінарної відповідальності її членів, що є 

безпосереднім вираженням її незалежності та самоврядності. Якщо ж такі 

критерії встановлюються законодавчо, то органи адвокатури та окремі адвокати 

повинні мати змогу брати активну участь у процесі розробки та обговорення 

відповідних законопроектів. 

Сьогодні в Україні система орієнтирів, з якими адвокати в обов’язковому 

порядку повинні узгоджувати практичну реалізацію своїх професійних прав і 

обов’язків, основних завдань адвокатури та принципів її діяльності, визначена 

ПАЕ. Зазначений документ, як цього вимагають міжнародні стандарти, був 

ухвалений відповідним представницьким органом адвокатського 

самоврядування – з’їздом адвокатів України. Саме в ньому закріплена єдина 

система критеріїв оцінювання етичних аспектів поведінки адвоката у 

дисциплінарному провадженні. 

Інший аспект окресленої тези – законодавче забезпечення регулювання 

адвокатської діяльності також здійснюється з урахуванням думки адвокатської 

спільноти, свідченням чого є функціонування Комітету законотворчих ініціатив 

з питань адвокатської діяльності при РАУ. До сфери його відання належить: 

визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку 
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законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність; розроблення 

концептуальних засад проектів законодавчих актів, які прямо чи 

опосередковано пов’язані з адвокатською діяльністю; вивчення й аналіз 

законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення 

пропозицій на обговорення Ради адвокатів України щодо вдосконалення 

вітчизняного законодавства з урахуванням світового досвіду; підготовка 

висновків щодо доцільності прийняття законопроектів про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України [319]. 

2. У випадку порушення адвокатом встановлених професійних стандартів, 

визначених кодексом поведінки або законодавством, до нього мають вживатися 

необхідні заходи реагування, в тому числі притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

Як зазначають міжнародні експерти в контексті тлумачення параграфу 1 

принципу VІ Рекомендацій № Rec (2000)21, порушення адвокатом правил 

професійної поведінки не повинно передбачати автоматичне притягнення його 

до дисциплінарної відповідальності. Застосування дисциплінарних заходів – це 

лише один із варіантів реагування на факт недотримання адвокатом 

професійних стандартів [328, c. 63]. 

У зв’язку з цим М. О. Женіна пропонує виокремлювати умовні та 

безумовні підстави обрання заходів дисциплінарної відповідальності. Під 

умовною підставою вона пропонує розуміти вчинення адвокатом такого 

проступку, за який він не обов’язково буде притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності або коли питання про обрання конкретного заходу 

дисциплінарного впливу є неоднозначним і залежить від багатьох факторів. 

Безумовна підстава передбачає формально визначений склад дисциплінарного 

проступку, при вчиненні якого до адвоката в будь-якому випадку буде 

застосовуватись конкретний захід дисциплінарної відповідальності [158, c. 11]. 
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Виходячи зі змісту частини першої ст. 33 та частини першої ст. 34 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення ним 

дисциплінарного проступку. В цьому аспекті національне законодавство 

співзвучне з відповідними міжнародними стандартами, оскільки передбачає 

лише можливість притягнення адвоката до відповідальності, а не автоматичне 

застосування дисциплінарного стягнення у разі вчинення адвокатом 

дисциплінарного проступку. Проте ні розділ VІ згаданого Закону, ні інші 

положення законодавства та ПАЕ не дають відповіді на питання, за які 

проступки адвоката має бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в 

обов’язковому порядку, а за які  може бути звільнено від неї. При такій 

законодавчій регламентації вирішення питання про умовні та безумовні 

підстави дисциплінарної відповідальності адвоката залежатиме винятково від 

розсуду членів дисциплінарної палати КДКА, що аж ніяк не сприяє його 

об’єктивності. 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не дає 

визначення дисциплінарного проступку, як, власне, і дисциплінарної 

відповідальності, обмежуючись лише переліком діянь, які ним вважаються. З 

цього приводу експерти зауважують, що «визначення дисциплінарної 

відповідальності є дуже вузьким: дисциплінарна відповідальність повинна 

передбачатися за порушення стандартів: професійної компетенції, поведінки та 

правил щодо постійного навчання/підвищення кваліфікації (зазначимо, що у 

Законі підвищення кваліфікації передбачене як професійний обов’язок). Так як 

правнича професія є частиною судової системи (Конституція), відповідальність 

повинна також поширюватися і на взаємовідносини із судами. Перелік 

порушень має бути включений до більш загального визначення швидше як 

приклад, а не як вичерпний перелік. Можна також розглянути питання 

розширення дисциплінарної відповідальності і застосування її до випадків, коли 
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є/був намір неналежної поведінки. Є можливість розділити неналежну 

поведінку на дві категорії, що тягнуть за собою дисциплінарне провадження: 

більш і менш серйозні (наприклад, США)» [174]. 

Ураховуючи наведене, пропонуємо визначати дисциплінарний проступок 

як підставу притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, що 

передбачає винну (умисну або внаслідок недбалості) протиправну поведінку 

адвоката (дію чи бездіяльність) у сфері професійної діяльності та поза нею, що 

спричиняє порушення законодавства, етичних норм, шкодить інтересам особи, 

авторитету адвокатури та репутації високого звання адвоката. 

Такий підхід і його законодавче відтворення дасть практичну можливість 

виділити так звані «малозначні проступки» адвоката, які, за визначенням 

О.О. Бусуріної, хоча формально містять ознаки порушень вимог законодавства 

або кодексу професійної етики, але за своїм змістом і направленістю не 

завдають і не можуть завдати шкоди охоронюваним відносинам та інтересам, 

зганьбити честь і гідність адвоката, принизити авторитет адвокатури. 

Малозначність проступку є підставою для звільнення адвоката від 

дисциплінарної відповідальності [88, c. 11]. 

3. Притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності повинне 

здійснюватися неупередженим та незалежним органом, створеним відповідно 

до закону. Дисциплінарний орган повинен бути або створеним адвокатською 

асоціацією, іншим професійним об’єднанням адвокатів або функціонувати за 

участю їх представників. Рішення дисциплінарних органів підлягають 

незалежному судовому контролю. 

Зазначене положення є ще одним кроком в утвердженні тези про виняткову 

роль адвокатських асоціацій у питаннях застосування дисциплінарних заходів 

до своїх членів. За допомогою цього підкреслюється відповідальність органів 

адвокатського самоврядування за підтримання високого рівня професійної 

дисципліни в середині корпорації. 
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Міжнародні акти визначають лише загальні засади створення та 

функціонування органів, уповноважених здійснювати притягнення адвокатів до 

дисциплінарної відповідальності. Водночас, як показує аналіз та узагальнення 

зарубіжного досвіду, в різних країнах підходи до визначення персонального 

складу та порядку формування зазначених інституцій різняться з урахуванням 

особливостей національних правових систем та традицій адвокатури. 

Наприклад, розгляд дисциплінарних справ щодо адвокатів у Франції 

здійснюють дисциплінарні ради при апеляційних судах округів. Персональний 

склад дисциплінарної ради визначається загальними зборами всіх адвокатів, які 

є членами адвокатської колегії округу. Скарги на рішення дисциплінарної ради 

розглядає апеляційний суд округу, в якому створена адвокатська колегія [249, c. 

37]. 

У Німеччині питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів 

вирішують спеціально створені суди: 1) суди у справах адвокатів 

(Anwaltsgerichte) регіонів розміщення колегій адвокатів, які розглядають 

дисциплінарні справи в першій інстанції; 2) судова палата у справах адвокатів 

(der Anwaltsgerichtshof) при Вищому земельному суді, яка розглядає у другій 

інстанції законність і обґрунтованість рішень судів у справах адвокатів; 

3) перегляд прийнятих рішень здійснюється Сенатом у справах адвокатів при 

Федеральному суді (der Senat für Anwaltssachen, der Bundesgerichtshof in 

Anwaltssachen) [122, c. 302]. 

Особливістю формування дисциплінарних органів адвокатури в Швейцарії 

є те, що цю роль у країні виконують дві незалежні одна від одної інституції – 

рада колегії адвокатів та державна комісія по адвокатурі. При цьому 

повноваження вказаних органів із застосування дисциплінарних заходів дещо 

відрізняються. Так, зокрема, рада колегії адвокатів може накласти на адвоката 

стягнення у вигляді виключення із колегії, але це не позбавляє останнього права 

здійснювати адвокатську діяльність, в тому числі і представництво у судах. У 
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свою чергу, держорган має право ввести тимчасову заборону для адвоката на 

ведення справ або позбавити статусу адвоката [89, c. 20]. 

Дисциплінарні органи адвокатури Польщі представлені дисциплінарними 

судами палат адвокатів та Вищим дисциплінарним судом. Дисциплінарний суд 

палати адвокатів приймає рішення у дисциплінарних справах щодо членів цієї 

палати. Вищий дисциплінарний суд як суд другої інстанції у складі трьох суддів 

переглядає справи, розглянуті в першій інстанції дисциплінарними судами 

палат [202, c. 154]. 

В Україні дисциплінарні справи стосовно адвокатів розглядаються 

дисциплінарною палатою КДКА регіону, формування якої, як і загалом КДКА, 

здійснюється на виборних засадах конференцією адвокатів регіону. Профільний 

закон передбачає можливість оскарження рішень КДКА до ВКДКА або до суду. 

Тому в аспекті наведеної вище тези вітчизняний порядок формування та 

функціонування дисциплінарних органів адвокатури відповідає міжнародним 

стандартам, оскільки останні: а) створюються на виборних засадах органами 

адвокатського самоврядуванням у відповідних організаційних формах; 

б) складаються винятково з адвокатів із достатнім досвідом здійснення 

професійної діяльності; в) в силу попередніх двох пунктів є незалежними та 

неупередженими інституціями корпоративного контролю за високим рівнем 

професійної дисципліни в середині адвокатури; г) законодавчо закріплена 

можливість оскарження їх рішень в судовому порядку. 

4. Звинувачення та скарги стосовно адвокатів, які виступали у професійній 

якості, підлягають якнайшвидшому і об’єктивному розгляду за належною 

процедурою. Розгляд справ про дисциплінарні проступки адвокатів повинен 

здійснюватися на засадах справедливості та з цілковитою повагою до принципів 

і правил, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод.  
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Дисциплінарне провадження є юрисдикційною процедурою, яка вимагає 

дотримання принципів юридичної визначеності та процесуальної 

справедливості (рішення ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України» 

[346]), оскільки дисциплінарна відповідальність може бути використана як засіб 

тиску на адвоката. Для України це є досить актуальним, тому що зловживання 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності визнано одним із 

найтиповіших порушень професійних прав і гарантій адвокатів [170]. 

Згадані принципи в контексті нашого дослідження передбачають, що 

процесуальний порядок притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності повинен забезпечувати своєчасну та об’єктивну перевірку 

інформації про вчинення адвокатом діяння, що може бути розцінено як 

дисциплінарний проступок, всебічного та неупередженого вивчення обставин 

такого діяння, доводів сторін дисциплінарного провадження (заявника та 

адвоката), пояснень інших осіб, документів та інших доказів, і на цій основі – 

винесення обґрунтованого рішення. У зв’язку з цим, не випадково у згаданих 

вище міжнародних актах з питань адвокатури та адвокатської діяльності 

закріплене засадниче положення, яке вимагає застосування такої процедури 

дисциплінарного провадження, за якої буде забезпечено об’єктивність та 

справедливість розгляду справи, а також дотримання у зв’язку із цим всіх 

загальновизнаних прав і гарантій, зокрема тих, що закріплені у Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод. 

Законодавство України достатньо детально регламентує порядок 

ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката та 

здійснення дисциплінарного провадження, передбачаючи чотири послідовні 

стадії: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок 

адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної 

справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі. Такий підхід 

українського законодавця загалом відповідає «духу» Основних принципів, що 
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стосуються ролі юристів, та в Рекомендацій №(2000)21, однак окремі 

процедурні моменти потребують додаткового уточнення та коригування з 

метою повної гармонізації порядку притягнення адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності із міжнародними стандартами. 

Так, ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

наділяє правом кожного, кому відомі факти неналежної поведінки адвоката, 

звертатися до КДКА з відповідною заявою (скаргою). В Законі не 

сформульовано вимог до такої заяви (скарги), однак у частині другій згаданої 

статті йдеться про недопустимість «ініціювання питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката без достатніх підстав», а також недопустимість 

порушення дисциплінарної справи щодо адвоката «за заявою (скаргою), що не 

містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а 

також за анонімною заявою (скаргою)». Наведені нормативні приписи вказують 

на те, що заява (скарга) про неналежну поведінку адвоката повинна бути 

обґрунтованою та адресатно-адресантною. Очевидно, що дотримання цих вимог 

можливе лише при письмовій формі такого звернення. 

Зважаючи на викладене вище, видається цілком обґрунтованою позиція 

РАУ, яка в затвердженому нею Положенні про порядок прийняття та розгляду 

скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність [315], вказала на обов’язкову письмову форму 

розглядуваної заяви (скарги) та визначила її обов’язкові реквізити: 

найменування КДКА регіону, до якої подається заява (скарга); ПІБ 

(найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи для посадової та 

службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса 

електронної пошти (за наявності); ПІБ адвоката, щодо поведінки якого 

подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та 

адреса електронної пошти, якщо такі відомі; виклад обставин, якими заявник 

обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; вимоги 
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заявника (скаржника). На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява 

(скарга), заявник (скаржник) має надати докази, а в разі неможливості  

зазначити докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковою 

вказівкою причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури про їх витребування. 

На нашу думку, вимога щодо письмової форми заяви (скарги) та її 

обґрунтованості повинна набути законодавчого статусу, що сприятиме більш 

якісному втіленню міжнародно-правової вимоги щодо об’єктивності та 

оперативності розгляду дисциплінарними органами повідомлень про факти 

неналежної поведінки адвокатів, які можуть бути підставою для їх 

дисциплінарної відповідальності.  

Украй важливою умовою відповідності дисциплінарної процедури високим 

міжнародним стандартам є всебічне втілення принципів справедливого 

судочинства. Переважна більшість таких принципів сконцентрована у ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Законодавчо 

визначений порядок дисциплінарного провадження стосовно адвоката в Україні 

передбачає гарантії реалізації вказаних принципів, зокрема: 

- встановлені розумні граничні строки для розгляду дисциплінарної справи 

адвоката та прийняття по ній рішення; 

- передбачено процедури належного повідомлення адвоката про факт 

ініціювання питання про його дисциплінарну відповідальність, порушення 

дисциплінарної справи та вручення копій відповідних документів;  

- розгляд дисциплінарної справи передбачає участь у ньому адвоката та 

завчасне повідомлення його про дату і місце розгляду; 

- визначено, що здійснення розгляду дисциплінарної справи повинно 

відбуватись на засадах змагальності, що передбачає рівні можливості адвоката і 

заявника (скаржника) у наданні пояснень, постановці запитань учасникам 



 

 

 

285 

провадження, висловленні заперечень, поданні доказів, заявленні клопотань і 

відводів; 

- передбачено відкритий (гласний) режим розгляду дисциплінарної справи, 

окрім випадків, коли відкритий розгляд справи може призвести до 

розголошення адвокатської таємниці; 

- передбачено право адвоката і заявника (скаржника) користуватися 

правовою допомогою адвоката. 

Водночас, наявні й певні недоліки законодавчого втілення ідей 

справедливого судочинства у вітчизняному дисциплінарному провадженні 

стосовно адвокатів. Тут варто відзначити, що окремі законодавчі пробіли до 

певної міри компенсуються регуляторними актами органів адвокатського 

самоврядування, зокрема вже згадуваним Положенням про порядок прийняття 

та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати 

наслідком його дисциплінарну відповідальність. Але це не вирішує проблему в 

повну міру, адже вкрай важливі засадничі положення дисциплінарного 

провадження щодо адвокатів повинні бути закріплені в Законі України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки саме законодавство в першу 

чергу оцінюється на предмет відповідності міжнародним стандартам. Зазначене 

стосується, щонайменше, двох моментів. 

По-перше, однією із необхідних умов справедливості розгляду справи, 

передбачених ст. 6 Конвенції, є достатність часу і можливостей для підготовки 

свого захисту. Стосовно порядку притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності це означає, в тому числі, його безперешкодний доступ до всіх 

матеріалів дисциплінарної справи на всіх етапах провадження. На жаль, Закон 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» таку можливість не 

передбачає, у зв’язку з чим необхідно доповнити частину другу ст. 39 Закону 

таким положенням: «Адвокату у разі його звернення забезпечується можливість 
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ознайомлюватись зі всіма матеріалами дисциплінарного провадження та робити 

з них копії та витяги». 

По-друге, вкрай важливим компонентом справедливості в контексті ст. 6 

Конвенції є принцип презумпції невинуватості, який стосовно дисциплінарної 

відповідальності адвокатів окремими науковцями називається як «презумпція 

добросовісності адвоката» [88, c. 24; 432, c. 8].  

Положення актів органів адвокатського самоврядування України достатньо 

повно закріплюють нормативний зміст вказаного принципу в його класичній 

інтерпретації. Так, відповідно до частини другої ст. 70 ПАЕ адвокат вважається 

невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий 

дисциплінарному стягненню, доки його вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА про притягнення адвоката 

до дисциплінарної відповідальності. Положення про порядок прийняття та 

розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком 

його дисциплінарну відповідальність, доповнює та конкретизує зазначений 

припис: «Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні 

дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне 

провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися 

на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на 

його користь». 

Поряд із цим, зважаючи на виняткову важливість наведених положень для 

забезпечення справедливості дисциплінарного провадження стосовно адвокатів, 

а також приведення законодавчої регламентації такого провадження відповідно 

до міжнародних стандартів, доцільним вбачається їх законодавче закріплення як 

окремої статті профільного Закону, присвяченій презумпції невинуватості 

адвоката у дисциплінарному провадженні [70, c. 101-105]. 
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5. При визначенні санкцій, які накладаються на адвокатів за дисциплінарні 

порушення, необхідно дотримуватись принципу пропорційності. 

Зміст дисциплінарних санкцій у кожному конкретному випадку відображає 

той спосіб, у який адвокатура вважає за необхідне вплинути на порушника 

професійної дисципліни за допомогою настання певних несприятливих 

наслідків для останнього. Виходячи з цього, дисциплінарні заходи можуть 

досягти своєї мети лише в тому випадку, коли ступінь «несприятливості» 

вказаних наслідків  відповідатиме тяжкості вчиненого проступку. В 

протилежному випадку дисциплінарна відповідальність із засобу підтримання 

стандартів професії перетвориться в інструмент маніпулювання адвокатами і 

тиску на них. Саме тому ідея пропорційності (співмірності) дисциплінарних 

санкцій вчиненому проступку лежить в основі міжнародно-правового 

регулювання інституту дисциплінарної відповідальності адвоката. 

Повноцінна реалізація принципу пропорційності у визначенні міри 

дисциплінарного стягнення, що має бути застосоване до адвоката за вчинене 

правопорушення, є, мабуть, найбільш складною та делікатною проблемою 

практичного втілення дисциплінарної відповідальності в адвокатурі. Виходячи з 

особливостей національної правової системи, нормативно-правових актів, які 

регламентують дисциплінарну відповідальність адвокатів, вказана проблема в 

Україні характеризується двома взаємопов’язаними аспектами.  

З одного боку, дисциплінарні органи повинні мати достатню варіативність 

вибору міри дисциплінарних санкцій. Це означає, що законодавство повинно 

передбачати таку градацію дисциплінарних стягнень, яка дозволятиме в 

кожному конкретному випадку обрати саме ту міру дисциплінарного впливу, 

яка відповідатиме вчиненому проступку та особі порушника: і не надто м’яку, і 

не надто сувору. Це,у свою чергу, вимагає, по-перше, достатньої кількості видів 

стягнень; по-друге, правильної градації стягнень від найбільш м’якого до 



 

 

 

288 

найбільш суворого; по-третє, недопущення суттєвого розриву ступеня суворості 

стягнень, які у градації слідують один за одним. 

З іншого боку, пропорційність застосовуваних дисциплінарних санкцій має 

забезпечуватися за рахунок індивідуалізації призначення дисциплінарних 

стягнень шляхом урахування всіх обставин, які мають значення для 

правильного вирішення цього питання. На правотворчому рівні це означає 

законодавче закріплення певних критеріїв, якими має керуватися 

дисциплінарний орган при обранні виду дисциплінарного стягнення, а на  

правозастосовному - забезпечення одноманітності застосування таких критеріїв 

у дисциплінарній практиці в масштабах держави [45]. 

Загальносвітова практика йде шляхом встановлення повних та вичерпних 

переліків дисциплінарних стягнень, що можуть бути застосовані до адвоката у 

разі вчинення ним дисциплінарного проступку. Так, за законодавством Франції 

адвокат може бути підданий таким дисциплінарним санкціям, як попередження, 

догана, тимчасова заборона займатися адвокатською діяльністю на період до 

трьох років і як крайній захід – виключення із адвокатської асоціації і 

позбавлення статусу адвоката. В Німеччині встановлені наступні види стягнень: 

попередження, догана, штраф, заборона займатися адвокатською діяльністю на 

строк від одного року до п’яти років, виключення із адвокатури. Бельгійська 

Рада Адвокатських Палат може накладати на своїх адвокатів такі стягнення, як 

попередження, зауваження, догана, призупинення статусу адвоката не більше як 

на рік і виключення із реєстру адвокатів. Швейцарські адвокати за вчинення 

дисциплінарних проступків можуть бути піддані попередженню, догані, 

штрафу, забороні займатися адвокатською діяльністю строком до двох років, 

постійній забороні займатися адвокатською діяльністю [237, c. 23]. 

Отже, зазвичай санкції включають: попередження, догану (письмову); 

штраф, зупинення права на заняття адвокатською діяльністю та позбавлення 

права на заняття адвокатською діяльністю. 
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Вітчизняна ж система дисциплінарних санкцій, яка з перелічених вище 

передбачає лише попередження, зупинення права та позбавлення права на 

адвокатську діяльність, дещо обмежує дисциплінарні органи у виборі 

відповідної  санкції, що не сприяє повноцінній реалізації міжнародно-правового 

принципу пропорційності. Свого часу на цей недолік вказували міжнародні 

експерти ще відносно Закону України «Про адвокатуру» 1992 року, 

наголошуючи на тому, що між попередженням і призупиненням права на 

зайняття адвокатською діяльністю є досить значна дистанція [328, c. 72]. І нині 

вони підкреслюють, що «особливо штраф і догану необхідно включати в 

перелік санкцій» [174]. Вітчизняні дослідники солідарні у цьому з експертами та 

пропонують окрім догани та штрафу доповнити систему санкцій ще такими 

видами, як примусове підвищення адвокатом своєї кваліфікації та забороною 

займатися певними видами адвокатської діяльності [163, c. 385, 387]. Ідея 

запровадження додаткових видів дисциплінарних  стягнень також 

підтримується 57% опитаних нами адвокатів (Додаток В). Не заперечуючи такої 

можливості (вона потребує виваженого та системного підходу), все таки в 

контексті відповідності міжнародним стандартам вбачаємо раціональним 

законодавче запровадження такої шкали дисциплінарних санкцій (за ступенем 

їх суворості):  

1) зауваження (попередження); 

2) догана; 

3) грошове стягнення (штраф); 

4) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; 

5) позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. 

Вона, на нашу думку, достатньою мірою спроможна забезпечити втілення 

принципу пропорційності при застосуванні дисциплінарних стягнень, який, 

крім іншого, передбачає існування певної системи орієнтирів та критеріїв 
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призначення дисциплінарного стягнення з урахуванням обставин справи, 

характеру дисциплінарного проступку та особи адвоката. 

Аналіз норм чинного законодавства України дає змогу припустити, що 

сьогодні в основі призначення адвокатам дисциплінарних стягнень покладено 

формулу: до адвоката застосовується попередження лише тоді, коли законом не 

передбачена можливість застосування дисциплінарних стягнень у вигляді 

зупинення або позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. При 

цьому підставами, що дають можливість застосувати стягнення у вигляді 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, є: 1) повторне протягом 

року вчинення дисциплінарного проступку; 2) порушення адвокатом вимог 

щодо несумісності; 3) систематичне або грубе одноразове порушення правил 

адвокатської етики (частина друга ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»); а припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю: 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 (частина друга 

ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Оминаючи увагою те, що законодавче формулювання окремих підстав 

відзначається низкою недоліків, серед яких використання оцінних понять 

(«грубе порушення», «значна шкода»), а існування інших (порушення присяги 

адвоката) суперечить позиції та практиці ЄСПЛ [346], очевидною є відсутність 

системного та виваженого підходу до законодавчого закріплення підстав 

обрання дисциплінарних стягнень стосовно адвоката, що створює перешкоди 

для повноцінної реалізації принципу пропорційності у цій сфері.  
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Відповідно до ст. 70 ПАЕ при застосуванні дисциплінарних стягнень 

дисциплінарні органи адвокатури України повинні виходити із загальних засад 

юридичної відповідальності. Це положення має надзвичайно важливе значення 

для правильного розуміння основних підходів до визначення міри 

дисциплінарного впливу на адвокатів у кожному конкретному випадку 

вчинення ними дисциплінарних проступків. За загальним правилом вид та міра 

покарання призначається в межах санкції, встановленої законом для певного 

виду правопорушення, з урахуванням ступеня тяжкості правопорушення, особи 

правопорушника, обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

Законом на сьогоднішній день не встановлено градації дисциплінарних 

проступків адвоката за ступенем тяжкості. Вирішити це завдання за аналогією з 

кримінальним законом досить складно, враховуючи ту обставину, що 

передбачити всі формально визначені склади дисциплінарних правопорушень та 

відповідні їм санкції практично неможливо та й недоцільно. На нашу думку, 

розв’язання вказаної проблеми можливе іншим шляхом. У своєму 

обґрунтуванні необхідності законодавчого закріплення дефініції поняття 

«дисциплінарний проступок адвоката» ми акцентували увагу на його 

конститутивному елементі – завданні шкоди. Відтак, тяжкість дисциплінарного 

проступку цілком можливо та доцільно визначати з урахуванням ступеня 

реальної або потенційної шкоди охоронюваним правам та інтересам від його 

вчинення. Така залежність і може бути покладена в основу законодавчого 

критерію визначення виду і міри дисциплінарного стягнення. 

З метою забезпечення принципу пропорційності при застосуванні 

відповідного виду дисциплінарних стягнень також необхідно передбачити 

перелік обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність адвоката. 

На нашу думку, обставинами, що пом’якшують дисциплінарну 

відповідальність, можуть вважатися: добровільне зізнання у вчиненні 

дисциплінарного проступку; вжиття заходів із усунення або мінімізації 
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негативних наслідків свого проступку або добровільне відшкодування завданої 

ним шкоди; вчинення дисциплінарного проступку внаслідок збігу тяжких 

особистих, сімейних чи інших обставин; вчинення дисциплінарного проступку з 

необережності. Зазначений перелік не є вичерпним і дисциплінарна палата під 

час обрання виду дисциплінарного стягнення повинна мати право визнавати  як  

пом’якшуючі й інші обставини. 

Вичерпний перелік обставин, що обтяжують дисциплінарну 

відповідальність, повинен включати в себе наступне: повторне протягом року 

вчинення дисциплінарного проступку; вчинення дисциплінарного проступку з 

корисливих мотивів; умисне вчинення дисциплінарного проступку всупереч 

інтересам клієнта; вчинення дисциплінарного проступку шляхом зловживання 

довірою клієнта у власних інтересах або інтересах третіх осіб. 

Втілення у законодавстві України запропонованих нами новацій, на наше 

переконання, сприятиме повноцінній і раціональній реалізації міжнародно-

правового принципу пропорційності обрання дисциплінарних санкцій відносно 

адвоката у вітчизняній дисциплінарній практиці та дозволить збалансувати 

інститут дисциплінарної відповідальності адвоката з його незалежністю. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Поява в українській юридичній термінології слова «адвокат» у його 

сучасному розумінні зумовлена: а) історичним ходом суспільного розвитку; 

б) мовною глобалізацією, в процесі якої найбільших змін зазнає лексичний 

склад національних мов, що призводить до появи значної кількості неологізмів і 

запозичень з інших мов, які також набувають статусу термінів у понятійно-

категоріальному апараті вітчизняної науки та законодавства; в) мовною 
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стилістикою, яка дозволяє обрати мовні засоби, що найкраще відповідають 

завданню спілкування між людьми у певних умовах. 

2. Адвокатську діяльність доцільно визначати як правничу допомогу, що 

здійснюється на незалежній і професійній основі особами, які отримали таке 

право в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», з метою реалізації та захисту прав, свобод та інтересів 

інших осіб. 

3. Поняття «адвокат» охоплює: а) статусний аспект, який акцентує увагу на 

спеціальному суб’єкті, який повинен відповідати нормативно визначеним 

вимогам, і характеристикам; б) функціональний аспект, що характеризує рід 

професійної діяльності особи, зміст якої визначається законодавством держави. 

Лише їх логічний взаємозв’язок активує потенціал статусу «адвокат». 

У вітчизняній моделі законодавчого регулювання домінуючою є статусна 

складова, що дозволяє особі володіти статусом адвоката, не здійснюючи при 

цьому адвокатської діяльності, характеризуючи такий статус як пасивний. 

Загально прийнятим у світі та практично доцільним з урахуванням 

публічності статусу адвоката є підхід, за якого такий статус набувається особою 

з моменту внесення відомостей до реєстру адвокатів (в Україні – ЄРАУ). 

4. Положення міжнародних актів свідчать про наднаціональний і 

транскордонний характер категорії «правовий статус адвоката», яку слід 

розуміти як систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, які на 

рівні нормативно закріплених положень концентровано виражають правові 

можливості адвоката у державі та суспільстві, характеризуючи різноманітні 

взаємозв’язки, що виникають в процесі здійснення ним адвокатської діяльності. 

Фундаментом, обов’язковими елементами, що становлять зміст правового 

статусу адвоката є: права та обов’язки адвоката; умови набуття та припинення 

статусу адвоката; гарантії адвокатської діяльності; дисциплінарна 

відповідальність адвоката. 
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5. Глобалізація дозволяє розглядати монополію як явище в адвокатурі у 

двох аспектах: 1) функціональному, що передбачає виключні повноваження 

адвокатів у сфері надання юридичних послуг (таке розуміння адвокатської 

монополії є традиційним і поширеним, у тому числі серед зарубіжних експертів 

і науковців); 2) суб’єктному, що передбачає здійснення адвокатської діяльності 

на території держави виключно національними адвокатами. Обидва аспекти 

відображають різні вектори впливу глобалізації на розвиток правового статусу 

адвоката.  

Вітчизняна практика регулювання адвокатської монополії на ринку 

юридичних послуг та її масштаб (у функціональному аспекті) є проявом 

узгодженого розвитку інституту адвокатури та правового статусу адвоката у 

руслі євроінтеграційних процесів. Ключовим питанням і завданням у такому 

випадку постає якість правової допомоги, фундамент якої має скласти 

діалектичний закон взаємного переходу кількісних і якісних змін (кількість 

адвокатів переходить (визначає) у якість послуг, що ними надаються). 

Суб’єктний аспект монополії адвокатів першочергово демонструє прояв 

глобалізації в сенсі трудової міграції, активуючи потенціал інституту 

«імплементації іноземного адвоката», що притаманний більшості країн світу, в 

тому числі Україні.  

Імплементація іноземного адвоката потребує зваженого системного 

регулювання, спроможного забезпечити необхідний баланс із правовим 

статусом національних адвокатів на внутрішньому ринку юридичних послуг, 

оскільки цей інститут має двоякий вплив: з однієї сторони, сприяє якості 

адвокатських послуг і стимулює адвокатів до саморозвитку та 

самовдосконалення; з іншої, (при неузгодженому підході), може призвести до 

дисбалансу у правовому статусі вітчизняних адвокатів. 

6. Міжнародні стандарти набуття статусу адвоката (допуску до професії) 

передбачають: 1) відповідність особи певним кваліфікаційним вимогам 
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(характеристикам), загальнообов’язковим з яких є: - наявність належної 

правової освіти та підготовки; - високі моральні якості, знання етичних 

принципів і правил професії; 2) обов’язок урядових організацій, професійних 

асоціацій адвокатів та навчальних установ щодо забезпечення високої 

кваліфікації і підготовки адвокатів; 3) перевірку рівня кваліфікації претендента 

та прийняття відповідного рішення незалежним уповноваженим органом; 4) 

можливість судового оскарження рішень з питань допуску до професії та 

здійснення адвокатської діяльності; 5) заборону дискримінації у доступі до 

професії за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, 

віросповідання, політичних чи інших поглядів, місця народження, соціального 

походження, майнового чи іншого становища, вродженої чи набутої фізичної 

вади тощо. 

7. Економічна глобалізація зумовила уніфікацію кваліфікаційних вимог до 

адвоката, що стало однією з найбільш виражених тенденцій розвитку 

адвокатської професії в країнах ЄС, сприяючи формуванню єдиного вільного 

ринку правових послуг, акцентом якого стала якість правової допомоги 

адвоката незалежно від країни його походження. Це спонукає національні 

правові системи гармонізувати підходи у питанні надання статусу адвоката. 

8. Однією з ключових ланок у процесі набуття статусу адвоката в контексті 

міжнародних стандартів і практик є професійна підготовка особи, яка повинна 

бути детермінована логічною послідовністю етапів процесу допуску до професії 

адвоката, що визначає серед іншого її ефективність. Українська модель у цьому 

сенсі потребує процедурних і організаційних змін, у тому числі створення 

закладів (центрів) початкової професійної підготовки адвокатів. 

9. Першоджерелом гарантій адвокатської діяльності є права людини – 

клієнта, в тому числі на доступ до дієвих юридичних засобів, і похідні від них 

права адвоката, які зобов’язана забезпечувати держава, що сповідує принцип 

верховенства права. Детермінуючий взаємозв’язок між правами людини та 
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професійними правами адвоката виражається закономірністю: обсяг прав 

адвоката та гарантій їх реалізації повинен відповідати тим завданням, які на 

нього покладаються – надання якісної та ефективної правової допомоги клієнту, 

захист його прав та законних інтересів всіма можливими законними та етично 

допустимим засобами. 

10. Міжнародно-правові гарантії адвокатської діяльності – це сформована у 

світі система конкретних правових засобів, визначених нормами міжнародного 

права, втілення яких на національному рівні забезпечує реальну та ефективну 

реалізацію професійних прав та обов’язків адвокатів, їх захист і відновлення у 

разі порушення. 

Чільне місце у розвитку міжнародних гарантій адвокатської діяльності 

посідає прецедентна практика ЄСПЛ, в якій основоположні права та інтереси 

людини «трансформуються» у професійні права адвоката та їх гарантії, та яка 

справляє імплементаційний вплив на національне законодавство та практику. 

11. В Україні проблема реального забезпечення гарантій адвокатської 

діяльності лежить у площині правозастосування та вимагає комплексного 

підходу з боку держави (її органів і посадових осіб), органів адвокатського 

самоврядування та безпосередньо адвокатів. 

12. Глобальний світ, в якому особливого значення набуває інформація та 

інформаційно-комунікаційні процеси, актуалізує значимість гарантій 

конфіденційності відносин адвоката з клієнтом і збереження адвокатської 

таємниці, яка постає як комплексний інститут, що слугує урівноваженню 

балансу інтересів особи, суспільства і держави, а також визначає межу 

державного втручання у свободу здійснення адвокатом своїх професійних 

обов’язків із захисту прав і законних інтересів клієнта. Відповідно до 

міжнародно-правових положень, вказаний інститут включає в себе комплекс 

взаємопов’язаних правових та етичних норм, які: по-перше, регламентують 

окремі аспекти реалізації невід’ємного права людини на кваліфіковану правову 
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допомогу; по-друге, встановлюють обов’язок держави поважати професійну 

таємницю адвоката та створювати умови для недопущення втручання в неї 

будь-кого; по-третє, передбачають зобов’язання адвоката перед клієнтом 

зберігати у таємниці відомості, отримані під час надання останньому правової 

допомоги, розголошення яких може мати небажані наслідки для довірителя. 

13. Забезпечення конфіденційності в адвокатській діяльності передбачає 

функціонування системи заходів нормотворчого, правозастосовного, 

організаційного характеру, спрямованих на захист не просто інформації як 

об’єкта, а загалом процесу спілкування адвоката з клієнтом у будь-якій формі 

його прояву та фіксації. 

14. Юридична відповідальність адвоката може бути визначена як 

специфічні правовідносини, що виникають між адвокатом, який вчинив 

професійне правопорушення, та юрисдикційним органом, уповноваженим 

належним чином реагувати на таке правопорушення, змістом яких є реалізація у 

визначеній процесуальній формі санкцій, що виражаються в обов’язку адвоката 

зазнати певних несприятливих для себе наслідків за порушення норм, що 

регламентують його професійну діяльність. Особливості такого різновиду 

юридичної відповідальності проявляються у двох аспектах: по-перше, 

матеріально-правовому, за яким адвокати, в силу специфіки свого правового 

статусу, виступають як суб’єкти юридичної відповідальності з особливими 

ознаками, які впливають на вирішення питання про характер і обсяг 

відповідальності, вибір застосовуваних примусових заходів; по-друге, в 

процесуальному, який виражається в особливих процедурних правилах порядку 

притягнення адвоката до відповідальності, що функціонально, в першу чергу, 

спрямовані на гарантування незалежності адвоката, недопущення неналежного 

втручання в його професійну діяльність та вчинення тиску на нього. 

15. Дисциплінарний проступок як підстава притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвоката передбачає винну (умисну або внаслідок недбалості) 
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протиправну поведінку адвоката (дію чи бездіяльність) у сфері професійної 

діяльності та поза нею, що спричиняє порушення законодавства, етичних норм, 

шкодить інтересам особи, авторитету адвокатури та репутації високого звання 

адвоката. 

16. Реалізація міжнародного принципу пропорційності при визначенні міри 

дисциплінарного стягнення вимагає існування трикомпонентної системи, що 

передбачає: а) вичерпний і однозначний перелік підстав притягнення адвоката 

до дисциплінарної відповідальності; б) раціональну градуйовану за ступенем 

суворості та достатню шкалу дисциплінарних санкцій; в) критерії призначення 

дисциплінарного стягнення. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕТИКА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

4.1. Норми професійної етики як специфічний регулятор адвокатської 

діяльності 

 

У сучасному глобалізованому світі право виступає найбільш універсальним 

регулятором суспільних відносин, який забезпечує стабільність життя соціуму. 

Як зазначає С. С. Алексєєв, право, виражене у законі чи інших формах, постає 

перед державою і людьми в точному значенні слова «догма», тобто як тверда, 

незмінна на певний момент беззаперечна основа для поведінки людини і дій 

держави [13, c. 13]. Водночас ідеалізувати регуляторний потенціал права не 

варто, оскільки навіть весь масив правових норм усього світу не здатен 

врегулювати всі суспільні відносини, що виникають у ньому.  

Професія адвоката відноситься до тих видів діяльності, об’єктом якої є 

людина: її права та свободи, честь і гідність, зрештою її доля. Міжособистісні 

стосунки, обмежені внутрішнім світом людини, безпосередньо не зачіпають 

суспільні інтереси і не мають такого ж зовнішнього прояву. Такі відносини не 

можуть бути повністю врегульовані правом через неможливість зовнішнього 

контролю за ними. Так, у сфері адвокатської діяльності за межами правової 

регламентації залишається чимала частина відносин, у які вступає адвокат під 

час виконання своїх професійних обов’язків. Відсутність суто правових 

регуляторів у таких випадках не варто розцінювати як недолік законодавства та 

пробіли в праві. Всі аспекти взаємовідносин адвоката із клієнтами, колегами, 

працівниками судових та правоохоронних органів, учасниками судочинства в 

силу їх багатогранності та індивідуальної неповторності неможливо та й 

недоцільно регламентувати за допомогою правових норм. У таких випадках на 

допомогу праву приходить мораль, яка пронизує всі сфери діяльності людини (у 
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тому числі й сферу професійної діяльності адвоката), супроводжуючи її все 

життя, оскільки не існує таких ситуацій, коли б людина не ставала предметом 

моральної оцінки оточуючих, або сама морально не оцінювала їх. 

Мораль, сформована в результаті тривалого розвитку суспільної 

свідомості, більш органічно сприймається духовним світом людини, на відміну 

від права, яке виступає у вигляді «нав’язаної» системи норм поведінки. Як 

зазначається у літературі, мораль об’єднує та гармонізує загальний порядок з 

індивідуальною своєрідністю самої людини. Головною особливістю моралі є те, 

що її принципи, правила та норми мають загальне значення, їх виконання є 

внутрішньою потребою кожної людини, що контролюється суспільством. Самі 

ж моральні норми формуються виходячи із потреб суспільства [261, c. 166]. За 

своєю природою та походженням мораль перебуває в дещо іншій площині ніж 

право. Мораль – невід’ємна сторона духовного життя людей. Тому в моралі 

функція та її роль як духовного фактора нероздільні. Моральні норми 

формуються в процесі розвитку моральних поглядів, настанов. Ці норми по суті 

є віддзеркаленням таких поглядів. Вони опосередковують поведінку людини 

зсередини, у тій моралі, що є у суспільній свідомості [157, c. 90]. 

Традиційно мораль розглядається як форма індивідуальної та суспільної 

свідомості. В свою чергу, філософська наука, яка вивчає мораль, отримала назву 

етика. Етика (лат. ethika, від грец. Ethos – звичай) досліджує природу, сутність, 

виникнення, розвиток, структуру, функції моралі, її прояви у різноманітних 

сферах діяльності [394, c. 7]. Із розвитком етики як загальнофілософського 

вчення відбувається виокремлення її окремого розділу – етики професійної. 

Особливістю професійної етики є те, що вона концентрує в собі ті моральні 

норми та вимоги, що визначають відносини осіб певної професії, регулюючи 

при цьому духовно-моральні аспекти спілкування, що виникають у їх 

середовищі завдяки спільній діяльності. Професійна етика зумовлена 

особливостями окремих професій, корпоративними інтересами, професійною 
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культурою. Люди, які виконують однакові чи схожі професійні функції, 

виробляють специфічні традиції, об’єднуються на основі професійної 

солідарності, підтримують репутацію своєї соціальної групи. Професійна етика 

– це сукупність правил поведінки певної соціальної групи, яка забезпечує 

моральний характер взаємовідносин, обумовлених чи пов’язаних із 

професійною діяльністю [234, c. 21]. 

Професійна етика, яка «виросла» із суспільної моралі, конкретизувала та 

розвинула її приписи відносно представників певної професії, висуваючи до її 

представників більш суворі моральні вимоги, ніж до пересічної людини. Як 

справедливо відзначає Д. П. Фіолевський, професійна етика, досліджуючи 

специфіку конкретної професії крізь призму моральних принципів суспільства 

та вивчаючи практику відхилення від норм моралі у певних сферах суспільних 

відносин, закономірності і наслідки, що виникають при цьому, дозволяє 

сформулювати деонтологічні правила поведінки членів професійного 

співтовариства, що відповідають етичним вимогам суспільства і держави [411, 

c. 68]. 

Крім того, на нашу думку, професійна етика не просто доповнює 

загальносуспільну мораль, а є своєрідною більш конкретною формою вияву 

останньої в певній професії, виступаючи, так би мовити, прикладною формою 

суспільної моралі. Інакше кажучи, етика та професійна етика співвідносяться як 

загальне та одиничне. 

Наведене дає можливість виокремити загальну та спеціальну складові 

професійної адвокатської етики. Загальні принципи та норми адвокатської 

етики базуються на загальнолюдських нормах моралі. Спеціальні етичні 

принципи та норми зумовлюються конкретними умовами, змістом і специфікою 

адвокатської професії і, як правило, виражаються у формі моральних 

(деонтологічних) кодексів, які містять відповідні вимоги до адвокатів та 

правила здійснення адвокатської діяльності. Ось як пояснюють необхідність 
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етики адвоката окремі науковці: «По-перше, адвокатура – один з 

найважливіших інститутів захисту прав і свобод людини та громадянина, 

гарантованих конституціями всіх сучасних держав. По-друге, адвокатура 

виконує функцію держави, не будучи державним органом. По-третє, авторитет 

адвокатів визначається не лише їх професіоналізмом і корпоративними 

традиціями, але й моральним обличчям служителів Феміди, їх моральним 

стилем професійної діяльності. По-четверте, далеко не всі правила службової 

поведінки (тим паче позаслужбове спілкування) відображені в законі» [138, c. 

233-235]. 

Виокремлення специфічних етичних норм та правил, притаманних 

адвокатській діяльності, має низку об’єктивних передумов, які є характерними 

загалом для професійної етики [82]: 

1. Наявність специфічних умов для реалізації загальноморальних приписів. 

Такі умови визначаються характером та об’єктом адвокатської діяльності. 

Їх вплив проявляється у тому, що суттєво змінюються наслідки дотримання або 

порушення певної загальної моральної норми, в тому числі і міра 

відповідальності члена професійного співтовариства перед колективом та 

суспільством. 

Бельгійський адвокат і письменник Е. Пікар у своїй книзі «Про адвоката 

(парадокс)» (1898 р.) вказував на те, що в адвокатському середовищі неохоче 

говорять про мораль. Це пов’язано з тим, що не існує жодної іншої професії, в 

якій би контраст між дійсністю та ідеалом проявлявся настільки рельєфно, як в 

адвокатурі. «Який зловісний жарт, що ні вдова, ні сирота ніколи б не 

потребували захисту адвоката, якби не було іншого адвоката для нападу для 

них» [276, c. 13-14]. 

Є. В. Васьковський виразив цю етичну особливість професії іншим чином: 

«Слід мати на увазі, що адвокатура, постійно обертаючись у сфері боротьби 

морального з аморальним, дозволеного з недозволеним, справедливого з 
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несправедливим, схильна до тисячі таких спокус, які невідомі іншим професіям. 

Чесності лікаря або архітектора загрожує випробування тільки в дуже рідких 

випадках, чесності адвоката – на кожному кроці. Хто буде пропонувати лікарю 

або архітектору винагороду за те, щоб він віднісся до свого професійного 

обов’язку недобросовісно, затягнув хворобу пацієнта, побудував будинок із 

поганого матеріалу. Адвокати ж отримають подібні пропозиції мало не кожен 

день. Виграти процес, як би не був він неправий з моральної та юридичної 

точки зору, і які б засоби не довелось для цього застосувати, а якщо не виграти, 

то хоча б затягнути його, уникнути відповідальності ціною використання 

допомоги лжесвідків та підроблених документів, – з такими проханнями 

нерідко звертаються до адвоката. Саме тому адвокатура на відміну від інших 

ліберальних професій вимагає сильної внутрішньої організації, яка б 

гарантувала чесність та добросовісність її членів» [96, c. 14]. 

Наведені висловлювання видатних юристів кінця ХІХ- початку ХХ 

століття досі не втрачають своєї актуальності. Адвокатська діяльність пов’язана 

зі сферою врегулювання найбільш болючих та гострих проблем, що виникають 

у житті людини, та від вирішення яких напряму залежить її життя, здоров’я, 

честь, гідність, реалізація прав та свобод. Адвокат практично завжди балансує 

на межі конфліктів, пристрастей і переживань. Він, з одного боку, виконує 

покладену на нього державою функцію правозахисту, а з іншого – здійснює 

представництво інтересів таких осіб і нерідко у правовідносинах із тією ж 

державою в особі її посадових осіб та державних органів. Повсякденно 

зіштовхуючись із проблемою суперечностей між суспільним та індивідуальним 

інтересами, адвокат не повинен її вирішувати шляхом протиставляння останніх. 

Врегулювання такого внутрішнього конфлікту неможливо уявити без 

напруженої праці душі, без людинолюбства, що передбачають наявність у 

адвоката таких високоморальних властивостей, як доброта, чесність, 

сумлінність. Прийняття рішень вимагає від адвоката високого напруження 
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моральних сил, мобілізації досвіду та знань, глибокого розуміння міри 

відповідальності перед клієнтом, колективом та суспільством. 

2. Наявність неповторюваних, властивих тільки адвокатській професії 

ситуацій, які призводять до необхідності застосовувати специфічні етичні 

норми.  

Зазначена обставина безпосередньо випливає з попередньої. Згадана вище 

специфіка умов адвокатської діяльності породжує ситуації, які не можуть бути 

ефективно врегульовані нормами загальносуспільної моралі «у чистому 

вигляді». Наприклад, з погляду загальної етики відмова у допомозі особі, яка 

вчинила злочин, навряд чи заслуговує на осуд, але відмова адвоката у наданні 

правової допомоги такій особі з позицій адвокатської етики є неприпустимою. 

Загальносуспільні етичні норми зобов’язують особу повідомити інформацію 

про вчинене правопорушення в правоохоронні органи, однак якщо така 

інформація отримана адвокатом під час виконання професійних обов’язків, то 

професійна етика забороняє це робити.  

Використання брехні для досягнення своєї цілі є аморальним за будь-яких 

обставин. В юридичній літературі висловлюється думка, відповідно до якої 

адвокат не має права допомагати підсудному приховувати або перекручувати 

істину [189, c. 33]. Але ж коли адвокат замовчує істину, яка стала йому відома зі 

слів підзахисного, то чи не сприяє він цим приховуванню такої істини, гостро 

ставлять питання О. А. Лєві та А. І. Папкін [214, c. 25]. У загальноморальному 

сенсі приховування правдивої інформації, яка має значення для правильного 

вирішення судової справи, є недопустимим. Однак якщо б адвокати у своїй 

професійній діяльності дотримувались цього морального правила, то такі 

основоположні засади судочинства, як змагальність, забезпечення права на 

захист, презумпція невинуватості, багато б втратили у правовому та моральному 

сенсі; такі ключові інститути, як адвокатська таємниця, довірчі відносини 

адвоката та клієнта, взагалі б втратили сенс. Саме тому з позицій адвокатської 
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етики «захисник повинен говорити не всю правду, але – правду» [24, c. 100]. 

Таким чином, адвокат змушений діяти за рамками «буденної» моралі, але в 

межах професійної етики. 

Очевидно, що подібні специфічні норми адвокатської етики в силу своєї 

«нетиповості» не можуть застосовуватись у повсякденному суспільному житті 

за межами адвокатської діяльності. В цьому аспекті професійна етика тим і 

відрізняється від загальносуспільної, що вона пред’являє особливі вимоги до 

представників певної професії і за допомогою дещо інших критеріїв розглядає 

певні дії, оскільки особливості професії можуть породжувати особливі заборони 

та вимоги, які не характерні для інших видів діяльності. 

Водночас, наведене жодним чином не означає протиставлення адвокатської 

етики загальносуспільним моральним нормам і принципам. За жодних обставин 

недопустимою є підміна загальної моралі професійною. У професійній етиці 

немає жодної норми, принципу чи вимоги, які б не мали аналога в 

загальнолюдській моралі. Специфічні норми адвокатської етики не суперечать 

загальноморальним принципам, оскільки в них опосередковуються об’єктивно 

необхідні відносини, які відповідають суспільним інтересам, на захист котрих 

спрямована діяльність адвокатури. 

3. Особливості змісту професійного обов’язку адвоката як етичної 

категорії. 

Однією з особливостей адвокатської професії є її відносна самостійність 

(автономність). Адвокат не знаходиться в адміністративному підпорядкуванні 

якогось органу або організації, жодна особа не має права давати йому 

обов’язкові для виконання вказівки, пов’язані із його професійною діяльністю, 

адвокат не обтяжений обов’язком звітувати про результати такої діяльності в 

державні чи інші структури. Власне, не існує (та й не може існувати) чітких 

критеріїв визначення того, наскільки ефективно адвокат виконує свої функції. 

За таких умов важливим фактором регуляторного впливу на дії та рішення 
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адвоката під час його професійної діяльності залишається усвідомлення ним 

моральної відповідальності за її результати 

На думку О. Ф. Скакун не правильно ототожнювати поняття юридичного 

зобов’язання та професійного обов’язку. Юридичне зобов’язання пов’язане з 

компетенцією, яка чітко визначена нормами права і передбачає державний 

примус у вигляді різноманітних юридичних санкцій у випадку його 

невиконання. Поняття професійного обов’язку ширше за обсягом. Вказаний 

обов’язок реалізується не силою державного контролю, а на основі внутрішньої 

переконаності, веління совісті, справедливості, що усвідомлюється як 

внутрішня необхідність [365, c. 279]. Правове підґрунтя професійного обов’язку 

адвоката доповнюється та деталізується моральними уявленнями про належну 

поведінку. Правові гарантії здійснення професійного обов’язку знаходять своє 

відображення у моральній свідомості адвоката. У зв’язку цим, варто погодитись 

із С. В. Компанейцевим, який вказує на те, що поєднання правового та 

морального компонентів у професійному обов’язку адвоката відбувається за 

принципом морального обґрунтування нормативних приписів. Інакше кажучи, 

правовий аспект професійного обов’язку повинен базуватися на моральних 

засадах суспільного життя, відображати їх особливості у своїй структурі [198, c. 

115-116].  

Безперечно, значний вплив на формування та усвідомлення адвокатом 

свого професійного обов’язку здійснює обов’язок суспільний. Суспільний 

обов’язок не має професійного забарвлення, він обумовлений нормами моралі, 

що існують у суспільстві і не залежить від будь-яких корпоративних норм. 

Суспільний обов’язок відображає сукупність моральних зобов’язань конкретної 

особи перед суспільством [426, c. 22-26]. Коли ж йдеться про адвоката як 

представника певної професії необхідно враховувати специфіку мети його 

діяльності, морально допустимі засоби досягнення такої мети. На основі 

усвідомлення того, що виконання професійного обов’язку законними, морально 
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допустимими методами та засобами в підсумку приводить до виконання 

адвокатом свого обов’язку як громадянина, відбувається формування 

специфічних етичних основ адвокатської діяльності. 

4. Професійна солідарність (корпоративність). 

Формування та втілення у життя норм адвокатської етики на основі 

загальносуспільної моралі можливе лише за умови професійної солідарності 

адвокатського корпусу, самоідентифікації кожним його членом себе як 

представника соціально-правової інституції, яка виконує в державі надзвичайно 

важливі функції, спираючись не лише на суворе дотримання вимог закону, а й 

вимог моралі.  

Існуючи об’єктивно, моральні принципи трансформуються в свідомості 

кожної людини у суб’єктивне уявлення про загальнолюдські цінності та вимоги, 

тобто перетворюються у моральність. Як слушно зазначає О. Г. Яновська, 

моральність є найважливішим компонентом особистості. Міра суб’єктивної 

свободи особистості визначається моральним імперативом і є показником 

ступеня її розвиненості. Людина, яка не має високих моральних якостей, завжди 

знаходить виправдання своїм вчинкам, відмежовуючи сумління від докорів 

[439, c. 193]. Моральність завжди має індивідуальний характер, а її рівень в 

загальних рисах визначається принаймні за двома аспектами: перший – це 

визнання особою існуючих моральних норм як необхідних регуляторів 

суспільних відносин; другий – дотримання таких норм. Кожна людина 

самостійно визначає, в якій мірі вказані аспекти реалізуються в її свідомості. 

Водночас для адвокатів як членів відповідної корпорації може існувати тільки 

один єдиний для всіх стандарт усвідомлення, визнання і дотримання загальних 

моральних засад, яких вимагає їх професія.  

Окрім цього, слід звернути увагу на ту обставину, що аморальна поведінка 

адвоката стає предметом обговорення його клієнтів із родичами та знайомими, 

про неї стає відомо працівниками судових та правоохоронних органів, 
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учасникам судочинства, представникам ЗМІ, іншим особам. Таким чином, 

негідний з етичного погляду вчинок адвоката отримує розголос та певний 

резонанс у значної частини населення. При цьому пересічні громадяни нерідко 

екстраполюють своє ставлення до окремо взятого недобросовісного адвоката на 

весь адвокатський корпус, що не може не підривати престиж професії загалом, 

призводити до безпідставного громадського осуду адвокатської діяльності як 

такої. Як справедливо відзначає М. Ю. Барщевський, коли  йдеться про престиж 

адвокатської професії, зовсім не мається на увазі наскільки високою повинна 

бути думка адвоката про свою значимість і роль у суспільстві. Це є важливим, 

але не головним. Престиж професії визначається не внутрішньою самооцінкою, 

а, навпаки, оцінкою оточуючих [24, c. 21]. 

Адвокатська етика пронизує діяльність кожного адвоката, забезпечує 

довіру суспільства до адвокатури, дає змогу вирішувати конкретні професійні 

проблеми. Вона сформована традиціями адвокатської спільноти, її історичним 

пошуком оптимальних форм поведінки адвоката, корпоративними нормами, які 

прийняті органами адвокатського самоврядування, положеннями законодавства 

України, міжнародно-правовими нормами [8, c. 567]. 

Адвокатська етика справляє двоякий вплив. З одного боку, вона 

трансформує та «специфікує» норми суспільної моралі відносно адвокатів, 

«виховуючи» їх у дусі істинних цінностей та ідеалів адвокатури як 

правозахисного інституту, а з іншого – виступає запорукою суспільної довіри до 

нього крізь призму довіри та схвальної оцінки індивідуальних чеснот окремого 

адвоката. 

Також слід звернути увагу на ще один аспект прояву корпоративності у 

формуванні специфічних норм адвокатської етики. Як вже відзначалося вище, 

адвокатська професія серед інших видів юридичної діяльності вирізняється 

відносною автономністю та самостійністю. Адвокат не є представником влади, 

державним службовцем, не обтяжений адміністративними функціями. У своїй 
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повсякденній діяльності він покладається винятково на себе – власні знання, 

досвід, талант, комунікативні здібності та навички тощо. Як влучно відзначає 

О. В. Синеокий: «Адвокат – не чиновник, а людина «вільної професії» [359, c. 

200]. Водночас, вказана професія як різновид трудової діяльності повинна бути 

джерелом доходу для особи, яка нею займається. Тому цілком природнім і 

нормальним є прагнення адвоката, самозайнята діяльність якого заснована на 

індивідуальній праці, виділитись серед своїх колег, стати більш помітним та 

популярним у сфері надання відповідних послуг, досягти більших професійних 

вершин, що в підсумку не може не відобразитись на рівні матеріальної 

винагороди, отримуваної в результаті здійснення такої діяльності. В умовах 

інтенсивної конкуренції в середині адвокатського співтовариства, спричиненої 

глобалізацією, невідворотною є поява етичних проблем, урегулювання яких 

можливе лише на основі корпоративних правил морального характеру. 

Правильно у цьому сенсі висловлюється М. Ю. Барщевський, коли зауважує, що 

конкуренція між адвокатами не повинна відбуватися за дарвінськими законами 

боротьби за виживання, коли всі засоби є допустимими та доцільними. Така 

боротьба є природньою, а тому цілком можливою, але вона повинна проходити 

в рамках професійної етики [24, c. 22]. 

Визначаючи зміст адвокатської етики, необхідно виходити із широкого та 

вузького розуміння цього поняття. У широкому розумінні адвокатська етика є 

складовою науки про адвокатуру і частиною загальної юридичної етики, 

представляє собою систему науково обґрунтованих положень щодо моральних 

аспектів адвокатської діяльності. Так, на думку Н. М. Бакаянової, адвокатська 

етика становить собою науку про моральні вимоги до адвоката, моральні 

відносини, які виникають під час здійснення адвокатської діяльності, про 

моральні приписи, якими адвокат керується під час здійснення адвокатської 

діяльності [19, c. 33]. Етику адвоката можна визначити як окрему етичну 

теорію, котра досліджує моральні цінності, що регламентують професійну 
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діяльність і поведінку адвоката, охоплюючи відповідні принципи, категорії, 

норми, ідеали [138, c. 233-235]. Як наука, відзначає О. Д. Бойков, адвокатська 

етика включає в свій предмет вчення про моральні цінності професії, принципи 

і норми, які визначають поведінку адвоката в ситуаціях, що виходять за межі 

правового регулювання, про способи вирішення колізій, які виникають у 

практиці адвоката-захисника, адвоката-представника і адвоката члена 

корпорації [77, 38-39].  

Таким чином, зміст адвокатської етики становлять: 

1) моральні принципи, яких необхідно дотримуватись адвокатам під час 

здійснення професійної діяльності; 

2) норми поведінки адвоката в різних сферах та різних ситуаціях, 

пов’язаних із професійною діяльністю. Вони наповнюють змістом та 

конкретизують моральні принципи; 

3) методи втілення у життя моральних приписів, засоби забезпечення 

дотримання адвокатами етичних правил. 

Також можна погодитись із А. Г. Кучереною, який до предмету 

адвокатської етики відносить: оцінку повноти відображення в законодавстві про 

адвокатську діяльність і адвокатуру вимог моралі; думку стосовно ступеня 

дотримання вимог адвокатської етики в діяльності адвокатського 

співтовариства, адвокатських утворень та окремих адвокатів; уявлення 

суспільства про інститут адвокатури загалом,  доцільність і справедливість в 

його діяльності; ступінь довіри громадян до адвокатів і поваги до професії [212, 

c. 235]. 

Як наука адвокатська етика переслідує такі завдання: 

- вивчення природи адвокатської етики, механізму її функціонування, 

особливостей її регуляторного впливу на адвокатську діяльність, взаємодію із 

правовими інститутами; 
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- сприяння формуванню моральної свідомості адвокатів, орієнтуючи їх на 

неухильне дотримання етичних норм, турботу про власну честь і репутацію; 

- систематизація та формування сукупності етичних категорій, принципів 

та правил, які утворюють моральну основу адвокатської діяльності; 

- визначення і обґрунтування професійних стандартів адвокатури та 

адвокатської діяльності морально-етичного характеру; 

- аналіз практики адвокатської діяльності, практики дисциплінарних 

проваджень стосовно адвокатів на предмет виявлення причин та умов, що 

сприяють вчиненню порушень етичних норм, колізій, які притаманні 

адвокатській професії і породжують аморальну поведінку, розробка шляхів 

щодо їх усунення. 

Досліджуючи адвокатську етику у сенсі прикладного інструменту 

регулювання адвокатської діяльності, слід виходити з її вузького розуміння як 

певної сукупності правил поведінки адвоката в обставинах, де він або діє як 

професіонал, або представляє свою професію, або сприймається оточуючими як 

представник професії [23, c. 300]. Відповідно, виникає питання про природу 

таких правил та їх джерел, співвідношення з іншими регуляторами адвокатської 

діяльності (правом, традиціями тощо). 

Попри актуальність окресленої проблематики в юридичній літературі їй 

приділяється невиправдано мало уваги. Здебільшого дослідники при визначенні 

природи правил адвокатської етики сходяться в одному – вказаний різновид 

професійної етики має яскраво виражений нормативний характер, зовнішнім 

проявом якого є обов’язкові для виконання членами адвокатського 

співтовариства норми поведінки. За ознакою нормативності адвокатська етика 

може бути охарактеризована як правове явище. Проте, як відзначають 

дослідники, нормативність не є винятково правовим явищем як за своїм 

походженням, так і за роллю у суспільному житті. Нормативність є первинною, 

вихідною властивістю соціальної матерії, зумовлюваною її внутрішньою 
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потребою в упорядкованості й здатністю до самоорганізації. Нормативність 

характеризує як окремі соціальні зв’язки, так і весь суспільний розвиток у 

цілому. Іманентна суспільству потреба в упорядкованості знаходить прояв у 

нормативності суспільного розвитку. Нормативність як невід’ємна 

характеристика соціальної матерії може мати різні форми об’єктивації, однією з 

яких є соціальна норма [167, c. 34]. 

Саме як систему соціальних норм, що виступають у ролі своєрідного 

морального регулятора поведінки адвоката в сфері його професійної діяльності, 

визначає адвокатську етику І. В. Ревіна [336, c. 44]. Схожої позиції 

дотримується Н. М. Таварткіладзе, яка вважає, що правила адвокатської етики 

закріплюються різними соціальними нормами [387, c. 7]. Однак категорія 

«соціальна норма» є досить широким за змістом родовим поняттям, яке 

охоплює собою норми права, моралі, звичаї, політичні, релігійні, культурні, 

естетичні та інші види норм, які становлять певний шаблон поведінки, що 

розділяється членами соціальної групи і необхідний для здійснення сумісних 

узгоджених дій. Саме тому визначення норм адвокатської етики як особливого 

різновиду соціальних норм не в повну міру відображає їх природу та сутність. 

На думку А. Г. Кучерени, за змістом норми адвокатської етики ближче до 

норм моралі, оскільки передбачають правила поведінки адвокатів, виходячи із 

моральних критеріїв справедливості, гуманізму, чесності, порядності [212, c. 

235]. Не заперечуючи тісного зв’язку норм адвокатської етики з нормами 

моралі, все ж відзначимо, що їх ототожнення породжує певні суперечності. Для 

моральних норм, як правило, не є характерним текстуальне вираження та 

закріплення у відповідному нормативному документі. Вони виникають і 

зберігаються у свідомості людей, а їх авторитет у суспільстві забезпечується 

внутрішніми мотивами і цілями. У зв’язку з цим лунають пропозиції щодо 

недоцільності документального закріплення норм адвокатської етики: «Етику не 

можна закріпити на папері, – пише С. Андрощук, – її можна або дотримуватись 
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(розуміти), або не брати до уваги жодного етичного правила. Адже етика 

юриста – прояв моралі. А мораль – це моральність, звичай, вдача, поведінка, яка 

ґрунтується на об’єктивній соціально-історичній умові буття і законів 

суспільного розвитку» [15, c. 12]. 

Така думка, на наш погляд, є доволі дискусійною. По-перше, 

загальносвітова практика йде шляхом закріплення норм адвокатської етики у 

відповідних спеціальних документах як на міжнародному, так і на 

національному, регіональному рівнях, а також на рівні окремих адвокатських 

об’єднань. По-друге, норми моралі у «чистому» вигляді виражають суспільні 

уявлення про добро, справедливість, людяність, порядність тощо в надто 

узагальненому вигляді, який далеко не завжди дозволяє ефективно регулювати 

суспільні відносини, що складаються у сфері адвокатської діяльності. Загальні 

роздуми на тему моральних категорій не можуть дати конкретної відповіді 

адвокату на повсякденні практичні питання його професійної діяльності. По-

третє, норми адвокатської етики виконують роль своєрідного критерію оцінки 

моральної зрілості представників адвокатської професії та їх об’єднань. 

Виконання цієї функції можливе лише у випадку документального закріплення 

таких критеріїв. По-четверте, норми професійної етики є засобом вирішення 

конфліктних ситуацій, що виникають у сфері адвокатської діяльності, у тих 

випадках, коли норми права не встановлюють чітких приписів щодо розв’язання 

вказаних конфліктів. В окремих випадках норми адвокатської етики сприяють 

конкретизації правових норм, усуненню прогалин у правовому регулюванні. 

Очевидно, що апеляція до неписаних правил не буде переконливим аргументом 

у вирішенні подібних ситуацій. По-п’яте, добросовісне дотримання вимог 

професійної етики є обов’язком кожного, хто приєднався до адвокатської 

спільноти. Відповідно, контроль за дотриманням норм адвокатської етики є 

завданням самої спільноти. Відсутність же належним чином закріплених норм 

адвокатської етики зведе до мінімуму ефективність корпоративного контролю. 
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Протилежної позиції дотримується В. М. Нікітіна, яка вважає, що 

деонтологія
5
 завжди характеризується мінливою прагматичною регламентацією, 

котра є чутливою до змін в історичних, соціально-політичних реаліях, еволюції 

процесуальних норм. Як правило, деонтологія розглядалась як сукупність 

моральних норм і етики поведінки, які регулюють професійну діяльність. Це, на 

думку авторки, призвело до деформації досліджень проблем кодифікації, 

індивідуалізації та застосування деонтологічних норм. За своєю юридичною 

природою, резюмує дослідниця, деонтологічні норми повинні бути визнані 

правовими нормами, а за їх порушення слід передбачити правові санкції, 

процедура застосування яких може набувати юрисдикційну форму [257, c. 194]. 

Своєрідним «компромісним» варіантом є позиція Д. П. Фіолевського, який 

виділяє три різновиди професійної етики: офіційна етика – етичні положення та 

вимоги, що містяться у правових нормах, невиконання яких може мати 

юридичні наслідки; корпоративна етика – сукупність етичних правил, що 

містяться у документах, добровільно прийнятих представниками професії та є 

обов’язковими для виконання всіма членами професійного об’єднання; 

традиційна етика –вимоги загальної вихованості і внутрішньої інтелігентності 

юристів, що спілкуються у процесі своєї діяльності [411, c. 80-81]. 

Ми ж у цій дискусії спробуємо подивитися на проблему крізь призму 

аналізу міжнародно-правових стандартів адвокатської етики, що під впливом 

глобалізації сформувалися внаслідок процесів універсалізації та стандартизації 

етичної сфери адвокатської діяльності. 

Так, у преамбулі Основних положень про роль адвокатів наголошується на 

важливій ролі професійних асоціацій адвокатів у підтриманні професійних 

стандартів та етичних норм. Професійна підготовка адвоката відповідно до п.9 

вказаного міжнародно-правового акту поряд із відповідною освітою повинна 

передбачати знання ідеалів адвокатської діяльності та етичних обов’язків. 

                                                           
5
 У цьому випадку термін «деонтологія» вживається автором як синонім професійної етики 
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Пункт 14 проголошує: «Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, 

адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних 

національним і міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо відповідно до 

закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм». При цьому, надалі 

по тексту Основних положень для позначення регуляторів професійної 

діяльності адвокатів вживається те ж саме словосполучення: «згідно із законом 

та визнаними професійними стандартами й етичними правилами». 

Таким чином, виходячи з буквального тлумачення наведених вище 

міжнародних приписів, можна стверджувати, що: 1) слід чітко диференціювати 

закон (право) та етичні правила як самостійні регулятори професійної 

діяльності адвоката; 2) у формуванні етичних правил адвокатської діяльності 

провідне місце посідають саме професійні адвокатські об’єднання (асоціації); 3) 

знання правил адвокатської етики є обов’язковим структурним елементом 

професійної підготовки адвоката нарівні з фаховою освітою та підготовкою. 

На глобальному рівні загальноприйняті етичні стандарти для адвокатів 

усього світу відображені у Генеральних принципах етики адвокатів [465], 

прийнятих у 1995 р. Міжнародною асоціацією юристів, членами якої є 2,5 млн 

юристів зі 170 країн. У цьому документі лаконічно, але водночас ємко 

визначено 12 положень, які формують «загальноприйнятий професійний 

стандарт, очікуваний від адвоката у будь-якій країні світу»: 

1. Адвокати повинні підтримувати найвищі стандарти довіри та 

причетності стосовно тих, з ким вони вступають у контакт. 

2. Адвокати повинні ставитися до інтересів своїх клієнтів як до 

найважливішого, за умови виконання обов’язків перед судом, дотриманні вимог 

правосуддя і професійних етичних стандартів. 

3. Адвокати повинні поважати будь-яке зобов’язання, дане при виконанні 

професійних обов’язків, доти, доки це зобов’язання не виконано чи скасовано. 
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4. Адвокати не повинні приймати доручення, якщо інтереси їх клієнтів 

суперечать інтересам самих адвокатів, їх партнерів або інших їхніх клієнтів. 

5. Адвокати повинні завжди дотримуватися конфіденційності щодо 

колишніх і нинішніх клієнтів за винятками, передбаченими законодавством. 

6. Адвокати повинні поважати право клієнта на вільний вибір адвоката. 

7. Адвокати повинні точно враховувати гроші клієнтів, які ті дали їм на 

довірче зберігання, і повинні тримати ці гроші окремо від власних грошей. 

8. Адвокати повинні підтримувати високий рівень власної незалежності, 

щоб мати можливість дати клієнтам неупереджену пораду. 

9. Адвокати повинні висловити своїм клієнтам неупереджену думку щодо 

ймовірного результату їх справи та не створювати умов для непотрібної роботи, 

оплачуваної клієнтом. 

10. Адвокати повинні докладати всіх зусиль для виконання своєї роботи 

компетентно та без затримки і не повинні приймати доручення, якщо вони не 

впевнені в його кваліфікованому виконанні. 

11. Адвокати вправі призначити розумний гонорар за свою роботу. Вимога 

гонорару не повинна бути умовою виконання роботи, яка зайняла більше часу, 

ніж було необхідно, або супроводжувалася непотрібними діями адвоката. 

12. Адвокати завжди повинні ставитися до своїх колег у дусі поваги, 

співробітництва та справедливості. 

На національному рівні правила адвокатської етики в різних інтерпретаціях 

та обсязі діють практично у всіх країнах. Зокрема, в США етичні кодекси 

адвокатів існують у масштабах федерації та кожного окремого штату.  

Особлива увага адвокатській етиці приділяється на європейському 

просторі, що пояснюється історичними витоками адвокатури. Важливим кроком 

у становленні міжнародних стандартів адвокатської етики стало прийняття 

делегаціями дванадцяти країн-учасниць ЄС на пленарному засіданні у 

Страсбурзі в жовтні 1988 року Загального кодексу правил для адвокатів країн 
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ЄС. Зазначений Кодекс консолідував та втілив у собі кращі етичні традиції 

європейської адвокатури, ставши незмінним стандартом для розробки, 

застосування та тлумачення деонтологічних правил професійної діяльності 

адвокатів у країнах розвинутої демократії. У вказаному документі на 

офіційному міжнародному рівні визнано та задекларовано, що роль адвоката у 

правовому суспільстві не обмежується лише сумлінним виконанням свого 

обов’язку в межах закону. Поряд із зобов’язаннями юридичного характеру на 

адвоката покладено моральні зобов’язання. При цьому часто вказані різновиди 

зобов’язань можуть  суперечити один  одному. Таким чином, констатується не 

тільки відмінність між правовими та етичними нормами як регуляторами 

професійної діяльності адвоката, а й вказується на можливість суперечностей 

між ними, оптимальне вирішення яких є безпосереднім обов’язком кожного 

адвоката. 

Ключовими в плані визначення сутності адвокатської етики є положення 

розділу 1.2. Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС [165], п.1.2.1 

якого встановлює, що «правила професійної етики передбачають добровільне 

виконання їх тими, на кого поширюється їх дія, з метою забезпечення 

виконання адвокатом своїх обов’язків так, як це прийнято в будь-якому 

цивілізованому суспільстві». У добровільності виконання норм адвокатської 

етики проявляється їх основна відмінність від норм правових, оскільки 

виконання останніх забезпечується силою державного примусу незалежно від 

волі того, хто має їх дотримуватися. З іншого боку, недодержання адвокатом 

правил адвокатської етики карається аж до застосування до нього 

дисциплінарних санкцій (все той же п.1.2.1. Кодексу). Нагадаємо, що 

застосування дисциплінарних санкцій за своєю сутністю є засобом 

корпоративного контролю за діями і рішеннями членів професійної організації. 

Таким чином, добровільність виконання правил адвокатської етики в контексті 

вимог Кодексу слід розуміти так, що особа, яка вступає в адвокатське 
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співтовариство, добровільно бере на себе зобов’язання з дотримання 

специфічних етичних норм, які функціонують у цьому співтоваристві, а, в свою 

чергу, адвокатська організація залишає за собою право корпоративного 

контролю за дотриманням таких норм, в тому числі і можливість застосування 

дисциплінарних санкцій до особи як члена корпорації. 

Відповідно до п.1.2.2. Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС 

правила професійної етики, якими керується будь-яке об’єднання адвокатів, 

походять від існуючих в ньому традицій. Вони також співвідносяться з умовами 

і характером завдань, що виконуються членами цієї організації в межах судових 

і адміністративних процедур, із державним законодавством. Таким чином, 

констатується безпосередній вплив на формування норм адвокатської етики 

традицій, характерних для адвокатського співтовариства, а також специфіки 

виконуваних ним завдань та особливостей умов здійснення професійної 

діяльності. При цьому все ж не слід забувати, що основу професійної етики всіх 

адвокатських об’єднань складають одні й ті самі цінності та загальні для всіх 

положення (абз. 3 пп.1.2.2.). 

Не оминає свою увагою питань адвокатської етики Рекомендація Ради 

Європи №(2000)21 про свободу професійної діяльності адвокатів, в якій 

наголошується на необхідності розробки обов’язкових етичних принципів та 

норм. 

У доповіді «Професія адвоката» робочої групи Генеральної дирекції з 

питань прав людини і верховенства права секретаріату Ради Європи 

зазначається, що «розробка етичних професійних стандартів для різних груп з 

метою забезпечення серйозних очікувань суспільства по відношенню до 

спеціалістів є загальноприйнятою практикою. Те, що подібні зводи правил 

мають величезне значення в тих галузях, де спеціалісти відіграють важливу 

роль у забезпеченні прав і основних свобод людини, в авторів доповіді не 

викликає сумніву. Розробка етичного кодексу адвокатів є серйозним 
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інструментом для підвищення професійних стандартів та завоювання довіри 

населення» [328, c. 74]. 

За вказаним принципом на сьогоднішній день сформовані правила 

адвокатської етики більшості європейських держав. Не дивлячись на 

різноманітні назви: Кодекс професійної етики адвокатів Греції, Деонтологічний 

кодекс адвокатів Італії, Професійний статут адвокатів ФРН, Внутрішній 

регламент Паризької 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, – всі вони затверджені відповідними 

адвокатськими об’єднаннями і закріплені у формі деонтологічних кодексів 

(кодексів професійної етики) [145, c. 280-281]. 

У науковій літературі зазначається, що деонтологічні кодекси є своєрідним 

зведенням правил поведінки в середині організації (кодекс професійної моралі), 

в якому закладені стандарти (моральні засади) поведінки. При цьому самі 

кодекси (книжки, збірки, зводи норм та правил) не є соціальним інститутом 

нормативно орієнтуючого характеру, таким є лише їх зміст, тобто норми, які 

містяться в ньому і які були сприйняті та засвоєні, отримали імперативний 

характер та увійшли в соціальну практику як керівні засади, взірець, стандарт. 

При цьому кодекси розглядаються як формалізована система норм, викладена у 

певній послідовності та взаємозв’язку [118, c. 182-183]. 

У досліджуваному питанні Україна не є винятком. ПАЕ, як зазначається у 

їх Преамбулі, слугують обов’язковою для використання адвокатами системою 

орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, 

іноді суперечливих професійних прав та обов’язків відповідно до статусу, 

основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених 
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Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та іншими законодавчими актами, а також закріплюють єдину 

систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката [302]. 

Таким чином, більшість національних правил професійної етики адвокатів 

(деонтологічних кодексів) за своєю природою є нормативними, але не 

правовими актами, оскільки ухвалюються не законодавчими чи іншими 

уповноваженими державними органами, а органами корпоративного 

самоуправління. Ця обставина жодним чином не применшує значення норм 

професійної етики у регулюванні адвокатської діяльності. Більше того, маємо 

чимало прикладів, коли окремі етичні норми в силу своєї актуальності та 

важливості трансформувалися у площину законодавчого закріплення. В таких 

випадках йдеться вже не про етичні приписи, а про дотримання законності, що 

також є етичною вимогою. 

Із наведеного випливає, що як на міжнародному, так і національному 

рівнях норми адвокатської етики є корпоративними нормами, котрі 

розробляються та ухвалюються професійними об’єднаннями адвокатів, 

поширюють свою дію винятково на членів професійної корпорації, їх 

дотримання забезпечується корпоративним контролем, а у разі порушення 

передбачена дисциплінарна відповідальність. Корпоративні норми адвокатської 

етики не можуть розглядатися як правові та моральні приписи у «чистому» 

вигляді, однак на їх формування поряд з існуючими традиціями адвокатури 

здійснюють значний вплив загальносуспільна мораль та особливості здійснення 

адвокатської діяльності, визначені чинним законодавством. Формою 

закріплення та зовнішнього вираження норм адвокатської етики, як правило, є 

кодифіковані нормативні (але не правові) акти – правила адвокатської етики 

(деонтологічні кодекси). 

Отже, у глобальному сенсі адвокатська етика виступає універсальною 

системою координат, історично сформованою цінностями, ідеалами, світовими 
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традиціями адвокатури в процесі узгодженого розвитку суспільної моралі та 

ціннісних орієнтирів людства, що знаходили своє вираження у певних приписах 

і нормах. Вона виступає специфічним регулятором професійної діяльності 

адвоката незалежно від країни його походження, сфери чи території діяльності, 

національних особливостей законодавчого регулювання. 

Універсалізація стандартів адвокатської етики супроводжується та 

опосередковується їх регіоналізацією, тобто запровадженням (втіленням), 

трансформацією на рівні національних держав відповідно до існуючих у них 

традицій і культури. В такому випадку адвокатська етика постає як внутрішньо 

узгоджена система корпоративних норм, які розроблюються та ухвалюються 

органами адвокатського самоврядування або окремими адвокатськими 

організаціями на основі загальносуспільної моралі, міжнародних стандартів, 

національних традицій адвокатури, а також з урахуванням специфіки 

адвокатської діяльності, визначеної національним законодавством. Формою 

закріплення адвокатської етики, як правило, є кодифікований нормативний акт, 

який включає в себе етичні норми-принципи, а також норми, що поряд із 

законодавчими приписами регламентують окремі аспекти діяльності адвоката у 

відносинах із клієнтами, працівниками судових та правоохоронних органів, 

іншими учасниками судочинства, взаємовідносини адвокатів між собою, 

громадську, наукову та деякі інші сфери діяльності адвоката як представника 

своєї професії. 

Звичайно, кодекси адвокатської етики не можуть регулювати все 

різноманіття ситуацій, які виникають у процесі здійснення адвокатом своїх 

професійних функцій. Однак, як відзначає О.Д. Бойков, завдання професійної 

етики не дати готові рецепти на всі випадки життя, але навчити культурі 

морального мислення, віднайти надійні орієнтири для вирішення конкретних 

ситуацій, впливати на формування моральних установок у спеціаліста  

відповідно до специфіки професії, пояснення й оцінка вироблених 
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адвокатською практикою стереотипів поведінки у галузях, неврегульованих 

правом [81, c. 25]. Норми адвокатської етики становлять орієнтири, які 

скеровують адвоката у виборі належної у моральному сенсі лінії поведінки, а 

органу корпоративного контролю – правильно оцінити обрану лінію. 

Норми адвокатської етики покликані: забезпечити найбільш ефективне 

виконання адвокатом своїх професійних обов’язків із захисту прав, свобод та 

законних інтересів осіб, які звернулися за правничою допомогою; утверджувати 

в адвокатській діяльності моральний, гуманістичний зміст; допомагати адвокату 

підтримувати довірчі відносини з клієнтом; регулювати суспільні відносини, які 

виникають у сфері професійної діяльності адвоката; підтримувати авторитет 

адвокатської професії та репутацію статусу адвоката; сприяти формуванню 

високого рівня довіри суспільства до адвокатури як публічно-правового 

інституту. 

 

 

4.2. Міжнародні стандарти етики професійних відносин адвоката та їх 

імплементація у законодавчу модель України 

 

Глобалізація, що супроводжується і детермінується стрімким 

технологічним розвитком, економічними змінами, інтенсивним і необмеженим 

інформаційним обміном, постійно вимагає від адвоката «йти в ногу з часом». 

Перед ним постають нові виклики, які спонукають до розвитку та 

вдосконалення, водночас окреслюючи нові дилеми у сфері професійної 

діяльності. Сьогодні не актуально вже говорити про уміння адвоката працювати 

з документами чи комп’ютером. Це розуміється само собою. На перший план 

виходять навики роботи з електронними пошуковими системами та базами, в 

тому числі системою електронного судочинства, позиціонування себе в 

інформаційному просторі через соціальні мережі, віртуалізація надання 
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правової допомоги та багато іншого. Глобалізація спонукає до трансформації 

адвокатської діяльності, в якій на зміну застарілим формам організації праці 

приходять сучасні та такі, що відповідають «духу» часу, підходи, забезпечуючи 

її ефективність і суспільний запит на неї. Попри змінність «зовнішніх 

параметрів» стабільно важливими залишаються особисті якості адвоката, успіх 

роботи якого також залежить від уміння спілкуватися, встановлювати довірчі, 

психологічно комфортні відносини, від здатності контролювати власні емоції, 

ефективно вирішувати конфлікти [361, c. 21]. За таких умов моральним ядром 

адвокатської діяльності стає етика професійних відносин адвоката, яка є 

найбільш складним та об’ємним за змістом питанням, що окреслює один з 

найважливіших аспектів теорії адвокатури та адвокатської практики. 

Аналіз наведених нами у попередньому підрозділі міжнародних актів і 

наукового доробку з питань адвокатської етики вказує на існування чіткої 

структури професійних відносин адвоката, побудованої за суб’єктним 

критерієм, кінцевим бенефіціаром (лат. beneficium – благодіяння) яких 

першочергово є: 

1) клієнт; 

2) суд та інші учасники судочинства; 

3) інші адвокати. 

Відтак, доречно буде, на нашу думку, таким самим чином корелювати й 

подальшу послідовність нашого дослідження в межах цього підрозділу. 

І. Етика відносин адвоката з клієнтом. 

Серцевину змісту адвокатської етики становить перш за все питання етики 

відносин адвоката з клієнтом, оскільки, за влучним висловлюванням У. 

Бернама, «адвокат, коли виконує свої професійні обов’язки, знає тільки одну 

людину в світі, і ця людина – його клієнт» [27, c. 286].  

Слід зазначити, що в результаті тривалого розвитку уявлень науковців та 

практиків про моральну сутність адвокатської діяльності беззаперечною 
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аксіомою стало положення, відповідно до якого етичною першоосновою 

взаємовідносин адвоката з клієнтом є довіра. Як відзначає Ю. І. Стецовський, у 

довірі відображається не тільки правова природа відносин адвоката з особами, 

що звертаються до нього, але і моральна сторона адвокатської діяльності, її 

спрямованість на забезпечення суб’єктивних прав громадян [382, c. 146]. 

Академічний тлумачний словник української мови інтерпретує довіру 

(довір’я) як ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь 

правоту, чесність, щирість [368]. У соціології довіра – як впевненість в 

добросовісності, щирості, в правильності будь-чого й, що основане на цьому 

відношенні до кого-небудь, чим-небудь, – є центральним базисом як між 

людських відносин, так і соціальних інститутів. Без більшої або меншої довіри 

неможливе здійснення жодної соціальної дії [271, c. 68-71].  

Довіра – це соціологічна та психологічна категорія для позначення 

відкритих, позитивних взаємовідносин між людьми (сторонами довіри), що 

відображають впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з 

якою довіряючий знаходиться в певних відносинах. Інакше кажучи, довіра у 

соціально-психологічних науках виступає передумовою соціально-

психологічних відносин між людьми. У філософії відзначається, що довіра є 

якісно особливим станом моральної свідомості, яка включає в себе моральні 

почуття і переконання, котрі і є мотивами або стимулами поводження індивіда. 

Вітчизняні науковці М. А. Погорецький та О. Г. Яновська слушно 

зауважують, що одним із психологічних захисних бар’єрів, які оточують кожну 

людину і які належить подолати для ефективного здійснення адвокатом своїх 

функцій, є «фільтр безпеки», проходження якого залежить від рівня довіри до 

адвоката, що,у свою чергу, залежить від сприйняття його образу [284, c. 304].  

Недовіра до адвоката стає однією з головних причин безуспішності 

надання правничої допомоги. Безперечно, професіоналізм адвоката є важливою 

запорукою вирішення проблем клієнта, але не менш важливою є довіра 
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останнього до свого адвоката. У деяких випадках відсутність довіри з боку 

особи, яка звернулася за допомогою до адвоката, нівелює переваги 

професіоналізму. Якщо клієнт дійсно покладається на допомогу адвоката, 

довіряючи йому, а також уважно ставиться до всіх отриманих порад і 

рекомендацій, то такі взаємовідносини між адвокатом і довірителем з високим 

ступенем ймовірності матимуть продуктивний і перспективний характер. Саме 

тому з перших хвилин спілкування із адвокатом клієнт повинен зрозуміти та 

усвідомити ту обставину, що перед ним не суддя, а помічник і що в нього немає 

підстав бути невідвертим із адвокатом [42, c. 149-154]. 

Осмислення визначального значення довіри у відносинах між адвокатом та 

клієнтом обумовило їх нормативну регламентацію за допомогою правил 

адвокатської етики. У Загальному кодексі правил для адвокатів країн ЄС (п.2.2) 

як один із основоположних принципів адвокатської етики вказується довіра і 

особиста порядність: «Довірчі відносини між адвокатом і клієнтом можуть 

виникнути лише у разі відсутності в останнього сумнівів щодо чесності і 

сумлінності адвоката». 

Першим положенням Генеральних принципів етики адвокатів Міжнародної 

асоціації юристів є вимога дотримуватись найвищих стандартів довіри та 

причетності стосовно тих, з ким адвокати вступають у контакт [117, c. 51]. 

Із зазначеного принципу випливає низка важливих для етики відносин 

адвоката з клієнтом моментів. Перш за все, як відзначається в літературі, в 

системі взаємовідносин «адвокат–клієнт» від першого вимагається, а другому 

настійливо рекомендується дотримання повної чесності і правдивості з усіх 

обговорюваних питань. Але якщо дотримання вказаних принципів для клієнта 

має  рекомендаційний характер, то для адвоката – це абсолютний імператив [24, 

c. 56-57]. З цього приводу відомий французький юрист Ф. Е. Молло в своїх 

загальновизнаних Правилах адвокатської професії у Франції писав: «… у 

чесності весь адвокат. Можна навіть стверджувати, що в ній полягають всі 
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якості    необхідні адвокату: його призначення переконувати, а переконувати 

може лише чесна людина. Чесності в загальноприйнятому значенні адвокату 

мало: він повинен доводити її до педантичності … Зрозуміло, що така 

педантичність вноситься адвокатом у кожну справу: не можна бути чесним 

наполовину … Уникайте всіляких безчесних засобів у захисті, консультаціях, у 

всяких ділових відносинах» [248, c. 6-91]. Клієнт повинен розраховувати на 

абсолютну чесність та повну відвертість адвоката, правдивість повідомлюваної 

інформації. Недопустимими з боку адвоката є недомовки, ухильні відповіді, 

неправдива інформація. Адвокат не має права приховувати ті обставини, про які 

клієнт не запитує, але які мають пряме або опосередковане відношення до 

справи, з приводу якої клієнт звернувся до адвоката [44]. 

На жаль, в Україні вказана основоположна ідея не знайшла свого 

акцентованого закріплення у вигляді окремого етичного принципу, хоча деякі її 

елементи відображаються у нормах Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та ПАЕ. Так, приймаючи присягу адвоката України, 

текст якої закріплений у ст.11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», особа бере на себе зобов’язання «чесно і сумлінно забезпечувати 

право на захист та надавати правову допомогу». В частині першій ст.10 ПАЕ 

наголошується на тому, що дотримання принципу конфіденційності є 

необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між 

адвокатом і клієнтом, без яких  неможливе належне надання професійної 

правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництва. Також 

відповідно до ПАЕ адвокат зобов’язаний надавати правову допомогу клієнтам, 

здійснювати їх захист та представництво компетентно і добросовісно (частина 

друга ст.11). Що ж стосується дотримання адвокатами вимог чесності та 

порядності, то вказані етичні категорії використовуються в ПАЕ лише в 

контексті відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового 

провадження, а також використання адвокатом мережі Інтернет. 
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Логічним доповненням наведених положень, на нашу думку, повинна стати 

окрема норма, присвячена регулюванню етичних основ формування довірчих 

відносин між адвокатом і клієнтом. Зважаючи на роль вказаної вимоги, цілком 

логічно, щоб структурно ця стаття містилася у Розділі ІІ ПАЕ «Основні 

принципи адвокатської етики» та передбачала наступні положення: 

1. Основою взаємовідносин між адвокатом і клієнтом є довіра, яка 

формується в результаті переконаності клієнта у порядності, сумлінності і 

старанності адвоката. 

2. Клієнт вправі розраховувати на чесність і відвертість адвоката у 

спілкуванні з питань, які стосуються надання адвокатом правничої (правової) 

допомоги клієнту, його представництва або захисту.  

3. Недопустимим є повідомлення адвокатом клієнту свідомо неправдивої 

інформації, а так само приховування адвокатом від клієнта інформації, яка має 

значення для захисту його прав і законних інтересів. 

Невід’ємним атрибутом довірчих відносин між адвокатом і його клієнтом є 

конфіденційність. Конфіденційність та похідна від неї професійна таємниця є 

незмінними атрибутами адвокатської діяльності з моменту її зародження як 

такої. Без конфіденційності неможлива повна довіра між адвокатом та його 

клієнтом, без забезпечення дотримання адвокатської таємниці неможливо 

говорити про ефективність захисту адвокатом прав та законних інтересів своїх 

довірителів. Абсолютно має рацію А. Л. Ципкін, який наголошує на тому, що 

для того, аби гідно виконувати те призначення, до якого покликані адвокати, їм 

перш за все необхідна довіра клієнта. Її не може бути там, де немає впевненості 

у збереженні таємниці. Наявність адвокатської таємниці ґрунтується на сутності 

відносин захисника і підсудного, які передбачають повну відвертість з боку 

останнього, правдиве повідомлення всіх обставин справи. Подібна відвертість 

немислима без упевненості, що все конфіденційне і в інтересах захисту 
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повідомлене захиснику, залишиться тільки йому відомим і в жодному разі 

розголошено не буде [425, c. 9].  

«Чи зможете ви довірити адвокату своє життя, свободу, майно, чи будете 

консультуватися з ним по складних морально-правових питаннях, – ставить 

риторичне питання В. М. Буробін, – якщо відомо, що він як джерело знань про 

вас жодним чином не захищений, а, на думку окремих правників, навіть 

зобов’язаний на вас донести. Сутність адвокатської діяльності тримається на 

абсолютній довірі клієнта до свого адвоката, яка ґрунтується на повній 

упевненості першого, що всі відомості, передані ним адвокату, за жодних 

обставин не стануть надбанням гласності» [87, c. 32]. 

Зважаючи на виняткову важливість професійної таємниці в адвокатській 

діяльності, вказаний інститут отримав достатньо деталізовану правову 

регламентацію та відповідні гарантії забезпечення, які вже були предметом 

нашого аналізу. Однак наведені вище тези переконливо вказують на те, що в 

основі конфіденційності відносин адвоката з клієнтом лежить першочергово 

моральна складова, а проблема забезпечення такої конфіденційності має етичну 

першопричину. Як справедливо відзначає Д. П. Ватман, принцип адвокатської 

таємниці встановлений законом і, відповідно, є правовою нормою, яка в деяких 

випадках встановлює права і обов’язки учасників процесуальної діяльності при 

відправленні правосуддя. Водночас, це процесуальне правило, яке стосується 

перш за все до адвокатів, має глибокий моральний зміст, що робить його одним 

із найважливіших принципів професійної адвокатської етики [98, c. 41]. 

У міжнародних актах, що визначають стандарти адвокатської діяльності, 

переважно вживається саме термін «конфіденційність». Так, у п.2.3 Загального 

кодексу правил для адвокатів країн ЄС як першочергове і фундаментальне  

право та обов’язок адвоката проголошується конфіденційність. Додержання 

принципу конфіденційності, визначає Кодекс, зумовлюється особливістю 

професії адвоката, яка полягає в тому, що він одержує від клієнта відомості, які 
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той не буде повідомляти іншій особі, а також іншу інформацію, яку йому 

належить зберігати в таємниці (п.2.3.1). Обов’язок адвоката із забезпечення 

конфіденційності сформульований наступним чином: «Адвокат зобов’язаний 

однаковою мірою зберігати в таємниці як відомості, одержані ним від клієнта, 

так і інформацію про клієнта, надану йому у процесі надання послуг клієнту» 

(п.2.3.2). 

В Україні (ст.10 ПАЕ) нормативний зміст принципу конфіденційності 

розкривається через необхідність нерозголошення будь-якої інформації, яка 

визначена законом як предмет адвокатської таємниці. При цьому чітко 

визначено, що розголошення відомостей, що становлять адвокатську таємницю, 

заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів 

дізнання, слідства і суду допитати адвоката про обставини, що є адвокатською 

таємницею. Як позитивні слід також відзначити деякі запозичення із Загального 

кодексу правил для адвокатів країн ЄС, зокрема в частинах, що стосуються 

необмеженого строку дії обов’язку адвоката із дотримання конфіденційності, а 

також поширення вказаної вимоги і на помічників адвоката, стажерів та членів 

технічного персоналу. 

У п. 2.7. Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС закріплений 

інший не менш важливий етичний принцип професійної діяльності адвоката – 

принцип пріоритету інтересів клієнта, відповідно до якого адвокат, керуючись 

нормами законодавства і правилами професійної етики, завжди зобов’язаний 

діяти в інтересах клієнта, які для нього завжди превалюють перед його 

власними та інтересами колег-юристів. Схожа норма міститься у п.15 Основних 

положень про роль адвокатів, відповідно до якої адвокат має бути лояльним до 

інтересів свого клієнта. 

Формування етичного принципу пріоритету інтересів клієнта, який 

знайшов своє відображення в основних міжнародних нормативних документах з 

питань діяльності адвокатури, стало результатом усвідомлення юридичної 
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спільноти тієї обставини, що єдиною спонукальною силою професійної 

діяльності адвоката можуть бути винятково інтереси клієнта. Головний 

професійний обов’язок адвоката – це виконання правомірних та етично 

допустимих зобов’язань, взятих перед клієнтом. Особисті, корпоративні чи інші 

міркування повинні відійти на задній план, якщо вони суперечать інтересам 

клієнта. Саме інтерес клієнта є найголовнішим фактором у визначенні способів 

та засобів виконання адвокатом прийнятого доручення. Єдиним морально 

допустимим мотивом професійної діяльності адвоката є бажання допомогти 

клієнту, адже тільки таким чином може реалізуватися соціальне призначення 

адвокатури – захист прав, свобод та законних інтересів людини. Прагнення 

реалізувати власні амбіції, перемогти процесуального опонента, довести свою 

зверхність над прокурором або суддею, або, навпаки, добитися їх лояльності, 

поставлене вище чи навіть всупереч інтересів клієнта, є аморальним з погляду 

вимог професійної етики [54, c. 121-128].  

У Рекомендаціях Ради Європи № (2000) 21 від 25.10.2000 про свободу 

професійної діяльності адвокатів закріплено  обов’язки адвоката перед 

клієнтом, які безпосередньо випливають із досліджуваного нами принципу. 

Серед них: надання інформації та порад щодо законних прав і обов’язків 

клієнтів і відносно вірогідних результатів та наслідків розгляду справи, в тому 

числі матеріальні витрати; намагання у всіх випадках із самого початку 

вирішити справу шляхом мирової угоди сторін; вжиття правових заходів з 

метою захисту, забезпечення і здійснення прав та інтересів клієнтів. 

Відповідно до п. 9 Генеральних принципів етики адвокатів Міжнародної 

асоціації юристів адвокати повинні висловлювати своїм клієнтам неупереджену 

думку про вірогідний результат їх справи і не створювати умов для зайвої 

роботи, що має бути оплачена клієнтом. 

Із наведеного випливає наступне. На етапі прийняття доручення адвокат 

зобов’язаний встановити характер правовідносин, наявність правових та 



 

 

 

331 

етичних підстав для виконання такого доручення, на підставі чого абсолютно 

чесно та відверто повідомити клієнту свою думку стосовно обсягу необхідної 

процесуальної та позапроцесуальної роботи за дорученням, а також вірогідної 

перспективи у справі клієнта. З цього приводу Д. П. Ватман цілком слушно 

відзначає, що адвокат повинен підходити до обговорення вимог клієнта про 

надання йому необхідної правової допомоги з особливою увагою та почуттям 

великої відповідальності, пам’ятаючи, що поспішне і недостатньо продумане 

рішення або порада адвоката можуть втягнути клієнта в судовий процес, реальні 

шанси виграти який відсутні, що призведе до втрати часу, матеріальних затрат 

або до втрати клієнтом свого права у випадку, коли він за порадою адвоката 

відмовиться від звернення до суду з помилкових мотивів безперспективності 

справи [99, c. 56-59]. У справах, не пов’язаних із кримінальним судочинством, 

при відсутності судової перспективи адвокат зобов’язаний прямо сказати про це 

клієнту. «Відмовити клієнта від невдалого процесу, – вважав Ф. Е. Молло, – 

означає надати йому велику послугу [248, c. 6-91]. При цьому адвокат не має 

права нав’язувати свою думку, а лише розкривати всі можливі варіанти 

вирішення справи. Допускається висловлення адвокатом своєї думки щодо 

пріоритету вибору. Порада адвоката повинна бути зрозумілою і чіткою, 

виражати те, що адвокат відверто думає з приводу плюсів і мінусів 

розглядуваної ситуації» [24, c. 60]. 

Обираючи один із можливих варіантів вирішення проблеми, адвокат 

повинен радити клієнту найбільш простий та економний з них, що позбавить 

клієнта від необхідності вдаватися до тривалих та складних юридичних 

процедур. З погляду матеріальної зацікавленості адвоката в отриманні 

винагороди за надання правничої допомоги (гонорару) такий підхід навряд чи 

можна визнати оптимальним, однак в силу дії принципу пріоритету інтересів 

клієнта він є єдиним етично допустимим [48, c. 116-119]. Дії адвоката, 

спрямовані на початок і підтримання судового процесу у правовій суперечці, 
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яка б без шкоди для інтересів клієнта могла бути вирішена шляхом мирової 

угоди, а також навмисне, цілеспрямоване і безпідставне затягування процесу, 

вчинене з метою збільшення суми гонорару у порівнянні з тією, яку б адвокат 

отримав у випадку швидкого вирішення справи, слід розцінювати як грубе 

порушення норм професійної етики. 

Регіоналізація принципу пріоритету інтересів клієнта зумовила його 

закріплення на вітчизняному рівні у ст.8 ПАЕ, за змістом якої адвокат у своїй 

професійній діяльності в межах дотримання принципу законності зобов’язаний 

виходити з переваги інтересів клієнта.  

Гарантіями реалізації цього принципу в Україні можна назвати такі 

нормативно закріплені юридичні та етичні обов’язки адвоката: 

а) застосовувати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для 

надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, 

здійснення його захисту або представництва; 

б) сприяти за можливості досудовому та позасудовому врегулюванню 

спорів між клієнтом та іншими особами; 

в) утримуватися від використання своїх прав всупереч правам, свободам та 

законним інтересам клієнта; 

г) перед прийняттям доручення неупереджено та об’єктивно повідомити 

клієнту: 

- про наявність або відсутність фактичних і юридичних підстав для 

виконання доручення; 

- про існування поширеної несприятливої з погляду  гіпотетичного 

бажаного для клієнта результату практики застосування відповідних норм 

права; 

- який час і обсяг роботи вимагається для виконання доручення; 
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- про можливий результат виконання доручення на підставі закону та 

практики його застосування, а також правові наслідки досягнення цього 

результату; 

ґ) приділяти кожному дорученню розумно необхідну для його успішного 

виконання увагу незалежно від розміру обумовленого гонорару; 

д) оперативно виконувати доручення клієнта, закріплені договором про 

надання правової допомоги, при дотриманні всіх інших вимог законодавства та 

ПАЕ. 

Міжнародні етичні норми також встановлюють певні організаційні 

обмеження щодо прийняття адвокатами доручень на ведення справ. Так, 

відповідно до п. 3.1.3. Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС 

адвокат не повинен здійснювати ведення справи, яка явно не відповідає рівню 

його професійної компетенції, без участі в ній іншого адвоката, що володіє 

необхідною компетенцією. Адвокат, приймаючи доручення, не може 

погоджуватися на обсяг роботи, який з погляду розумного виміру він не може 

реально виконати. Прийнявши доручення, адвокат зобов’язаний надавати 

клієнту консультації або виступати від його імені своєчасно, сумлінно і 

старанно, інформуючи клієнта про процес розгляду дорученої йому справи. 

Відзначимо, що зазначені обмеження щодо прийняття доручення належним 

чином відображено у вітчизняних етичних стандартах поведінки адвоката. Так, 

ст.17 ПАЕ зобов’язує адвоката при прийнятті доручення зважити на свої 

можливості щодо його виконання і приписує відмовитись від ведення справи, 

яка не відповідає його рівню професійної компетенції, без участі та за згодою 

клієнта в ній іншого адвоката, який володіє необхідною компетенцією.  

Неабиякої ваги в контексті досліджуваного принципу як з наукової позиції, 

так і з позиції практичного застосування набуває питання незалежності адвоката 

у взаємовідносинах із клієнтом.  
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Із цього приводу у спеціальних наукових дослідженнях висловлюється 

думка, що зазначені взаємовідносини повинні забезпечувати незалежність 

адвоката як від довірителя, так і від інших осіб, в тому числі працівників 

державних органів. При цьому незалежність – це можливість приймати рішення 

і проводити дії самостійно, на власний розсуд [11, c. 82; 204, c. 252-261]. 

Вважаємо такий підхід не достатньо виваженим з огляду на таке.  

Предмет нашого дослідження у питанні щодо незалежності адвоката 

зумовлює акцент на її етичній складовій, залишаючи поза увагою правові та 

організаційні аспекти.У свою чергу, її з’ясування вимагає застосування підходу, 

за якого незалежність адвоката розрізняють на зовнішню та внутрішню. 

Зовнішня незалежність адвоката є абсолютною вимогою його професійної 

діяльності, етична складова якої виражена у п.2.1. Загального кодексу правил 

для адвокатів країн ЄС. Завдання, що виконуються адвокатом у процесі 

професійної діяльності, вимагають його абсолютної незалежності і відсутності 

будь-якого впливу на нього, пов’язаного, в першу чергу, з його особистою 

зацікавленістю або з тиском ззовні. Адвокат зобов’язаний уникати будь-якого 

обмеження своєї незалежності і не поступатися принципами професійного 

обов’язку заради інтересів клієнта, суду або інших осіб. Вимога незалежності 

поширює свою дію однаково як на майнові спори, так і на пов’язані із 

матеріальною зацікавленістю справи. Порада, отримана клієнтом від адвоката, 

втрачає сенс, якщо останній дав її, керуючись міркуваннями власної вигоди, з 

будь-яких інших корисливих інтересів або під впливом тиску ззовні. Зазначені 

положення імплементовані в ПАЕ, ст. 6 яких іменується «Незалежність та 

свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності». 

У внутрішній незалежності адвоката виражається його самостійність у 

визначенні правової позиції по прийнятому дорученню клієнта, лінії захисту 

прав останнього, обранні засобів і тактичних прийомів досягнення поставлених 
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у дорученні завдань. З цього приводу ПАЕ є досить категоричними – адвокат 

має залишатися незалежним від свого клієнта (частина перша ст. 8). 

Однак очевидно, що коли адвокат приймає доручення клієнта, діє від його 

імені та в його інтересах, то згадана самостійність не може мати абсолютний 

характер, а визначення її ступеня стає одним з найбільш складних та 

неоднозначних питань етики взаємовідносин адвоката і довірителя. 

За загальним правилом адвокат узгоджує з клієнтом правову позицію по 

справі та шляхи вирішення завдань, які випливають із прийнятого доручення. 

Проте не дивлячись на здавалось б простоту цього правила, його практичне 

застосування в окремих випадках породжує низку етичних колізій. Як повинен 

діяти адвокат у випадку розбіжності його позиції по справі із баченням ситуації 

та шляхів її вирішення клієнтом? Яку позицію має зайняти адвокат, коли 

прагнення його клієнта не відповідають сформованому в юриста особистому 

переконанню? Як необхідно реагувати адвокату на пропозиції, побажання чи 

навіть прямі вказівки довірителя на вчинення дій, що порушують норми закону 

або професійної етики, застосування сумнівних з етичного погляду засобів 

захисту довірених інтересів? Вирішення таких дилем і досягнення необхідного 

компромісу вимагає від адвоката не тільки значних інтелектуально-вольових 

зусиль, але і здатності залишатися в межах права та моралі, незважаючи на 

жодні спокуси та бажання бути якомога кориснішим для свого клієнта. 

У пошуках відповідей на окреслені питання доречно згадати позицію таких 

вітчизняних науковців, як М. А. Погорецький та О. Г. Яновська, які зауважили, 

що з самого початку спілкування з клієнтом адвокат повинен чітко визначити, 

що, допомагаючи йому, вважає неприпустимим порушення закону і не 

чинитиме так, але захищатиме інтереси клієнта всіма законними засобами та 

способами, докладаючи максимальні зусилля. Адвокат не може давати клієнту 

поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень, або іншим 



 

 

 

336 

чином умисно сприяти їх скоєнню його клієнтом або іншими особами [284, c. 

327]. 

В юридичній науці мають місце спроби теоретичного обґрунтування 

наявності в адвоката права обирати самостійну позицію у справі, спираючись на 

її моральну оцінку та власне переконання. Так, на думку Л. Д. Кокорєва, 

рекомендувати адвокатам завжди і всупереч власному переконанню оспорювати 

обвинувачення, якщо підсудний не визнає себе винним, – означає не рахуватися 

з моральними основами правосуддя. Побудова адвокатом захисту супроти свого 

переконання є аморальною [194, c. 154]. 

Зазначена позиція отримала розвиток у роботі Г. Ф. Горського та 

Д. П. Котова, які вважають, що адвокат не може переконувати суд у тому, в 

чому він сам не переконаний, не може діяти проти своєї совісті та особистого 

переконання. І якщо у ході судового слідства адвокат дійшов висновку, що вину 

підсудного доведено, він з цього і повинен виходити , будуючи свій захист, 

інший шлях буде брехнею та угодою з совістю [136, c. 170]. 

І. Д. Перлов рекомендує адвокату, який упевнений у винуватості 

обвинуваченого і вважає заперечення ним вини неправильним, повідомляти про 

це підзахисному та роз’яснити право відмовитися від своїх послуг і здійснювати 

захист своїх інтересів самостійно або запросити іншого захисника [273, c. 33]. 

Окремі автори допускають можливість зайняття адвокатом подвійної 

позиції: з одного боку, спростовувати обвинувачення, спираючись на позицію 

підсудного, який заперечує свою вину у вчиненні злочину, і, одночасно, з 

іншого – давати альтернативне тлумачення обставинам справи, за якого 

підзахисний може бути визнаний винуватим у вчиненні злочину, звертаючи 

увагу суду на обставини, які пом’якшують його вину та відповідальність [12, c. 

184-211; 393, c. 158]. 

Оцінюючи наведені наукові думки з позиції сучасних стандартів 

професійної адвокатської етики, з ними важко погодитися. Спроба поставити 
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вирішення адвокатом питання про прийняття або неприйняття доручення 

залежно від його моральної оцінки обставин справи або особи довірителя 

невідворотно перетворює адвоката у відносинах з клієнтом із порадника та 

помічника у своєрідного суддю. А це, у свою чергу, підриває одну з 

основоположних етичних засад взаємин адвоката з клієнтом – довіру. 

Адвокат не може відмовити у наданні правничої допомоги лише з тієї 

підстави, що особа клієнта або його вчинки не відповідають його моральним 

принципам. Адвокат захищає не вчинки, а права та законні інтереси клієнта. 

Ю.І. Стецовський справедливо відзначає, що адвокат потрібен не для того, щоб 

висловлювати слідчому, прокурору або судді  особисту думку стосовно 

обставин справи, а для відбору матеріалів, які свідчать на користь свого клієнта 

[381, c. 53]. Навіть якщо із матеріалів справи слідує, що підзахисний винуватий, 

захисник вправі та зобов’язаний зробити все від нього залежне, щоб полегшити 

його становище, виділити із обставин справи всі ті обставини, що можуть 

свідчити на користь підсудного, уникаючи категоричних тверджень з питання 

«винуватий–невинуватий», лише настійливо підкреслюючи, що підзахисний 

вину заперечує. Професійний обов’язок адвоката – бути принциповим і 

послідовним у захисті інтересів свого клієнта. 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн ЄС зобов’язує адвоката при 

здійсненні професійної діяльності керуватися вказівками клієнта. Він несе 

особисту відповідальність за відмову слідувати таким вказівкам ( п.п. 3.1.1., 

3.1.2.). Винятків із цього правила не передбачено. 

Відповідно, зайняття адвокатом будь-якої позиції у справі, на яку не 

отримана згода клієнта, слід розцінювати як порушення міжнародних етичних 

стандартів адвокатської діяльності. У зв’язку з цим важко не погодитись із 

Ю.П. Гармаєвим, який наголошує на тому, що виявлення в судочинстві позиції 

всупереч волі довірителя є одним із порушень, яке вчиняється адвокатом проти 

свого клієнта та його інтересів [114, c. 51-58].  
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Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює 

заборону адвокату займати у справі позицію всупереч волі клієнта. Єдиним 

винятком із загального правила є випадки, якщо адвокат впевнений у 

самообмові клієнта. У сфері кримінального судочинства зазначене правило 

трансформується у вимогу, вдало сформульовану Т. В. Варфоломеєвою: «Єдино 

правильним є судження, відповідно до якого захисник зобов’язаний оспорювати 

обвинувачення у випадку невизнання обвинуваченим вини і не може зайняти 

позицію, відмінну від висунутої його підзахисним» [93, c. 22-23]. 

Однак, не зважаючи на «простоту істини», як свідчить практика, 

непоодинокими є випадки порушення вітчизняними адвокатами зазначеного 

постулату. Так, наприклад, Верховним Судом було скасовано постанову суду 

апеляційної інстанції у зв’язку з порушенням права обвинуваченого на захист і 

ефективну правову допомогу внаслідок того, що захисник, усупереч проханню 

свого підзахисного перекваліфікувати його дії з ч.1 ст.115 КК України на ст.118 

КК України, просив у суду апеляційної інстанції перекваліфікувати дії на ч. 2 

ст.121 КК України, тобто «висловив позицію, відмінну від позиції свого 

підзахисного, що є недопустимим» [289]. 

Виходячи із загальних етичних принципів і стандартів професійної 

адвокатської діяльності, можна визначити загальний алгоритм поведінки 

адвоката у розглядуваних випадках. Якою б наполегливою не була б вказівка 

клієнта про обрання аморальної лінії захисту його інтересів, застосування 

сумнівних з правового або етичного погляду засобів виконання доручення, 

якими б ефективними вони  не виглядали та які б переваги не несли в собі, 

адвокат не має права виконувати таку вказівку. При цьому одностороння 

відмова адвоката від виконання прийнятого доручення є крайнім, винятковим 

заходом, який повинен застосовуватися досить виважено лише у випадках, коли 

були реалізовані всі можливі розумні інструменти для врегулювання 

розбіжностей у позиціях адвоката і його клієнта. 
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Обґрунтовуючи обов’язок узгоджувати свою діяльність із вказівками 

клієнта у сукупності з пріоритетом інтересів останнього, ми жодним чином не 

намагаємося протиставити їх процесуальній незалежності адвоката. Проте слід 

пам’ятати, що вираз «керуватися вказівками клієнта» не ідентичний виразу 

«виконувати вказівки клієнта». Сучасна юридична наука безапеляційно 

виходить з ідеї незалежності адвоката у процесуальних питаннях, визначенні 

засобів, тактики і методики захисту прав і законних інтересів довірителя. Тому в 

цьому аспекті актуальним завжди залишатиметься питання «розумного» 

балансу. Як аргумент наведемо мудру настанову метра Молло: «Чесності 

адвокату мало. Він повинен її довести до скрупульозності. Безумство і безчестя 

шукати засоби, як обійти закон або виграти неправу справу. …Уникайте усяких 

безчесних засобів у захисті, консультаціях, у всіх ділових стосунках» [248, c. 6-

91]. 

Із довірою, конфіденційністю та пріоритетністю інтересів клієнта в 

адвокатській діяльності тісно пов’язана така етико-правова дилема, як конфлікт 

інтересів, що має давню історію свого розвитку. На відміну від згаданих 

засадничих положень, які є відносно сталими протягом усього еволюційного 

шляху адвокатури незалежно від етапу суспільного розвитку, проблема 

конфлікту інтересів в адвокатській діяльності зазнала модифікації внаслідок 

глобалізаційних процесів. 

Традиційно правові та етичні норми, які визначають основні засади 

діяльності адвоката за наявності конфлікту інтересів або реального 

обґрунтованого ризику його виникнення, у своїй сукупності сприймають як 

важливий стабілізаційний механізм, що забезпечує незалежність та 

неупередженість адвоката у захисті інтересів клієнта. Практичне втілення 

вказаного механізму спрямоване на недопущення впливу на рішення і свободу 

дій адвоката, викликаного інтересами третіх осіб або самого адвоката.  
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Конфлікт інтересів у загальновживаному значенні цього поняття становить 

собою суперечності між інтересами, які захищені правом і повинні бути 

задоволені діями іншої уповноваженої особи, і особистими інтересами такої 

уповноваженої особи. Конфлікт інтересів є достатньо поширеним явищем у 

повсякденному житті, коли стикаються протилежні інтереси різних осіб. Однак 

принцип усунення конфлікту інтересів набуває правового значення у тих 

випадках, коли одна особа може мати одночасно два протилежні інтереси, один 

із яких є захищуваний інтерес, а слідування іншому інтересу може завдати 

шкоди інтересу, що захищається. Як правило, такий конфлікт виникає між 

особистими і професійними інтересами. Завдання права і моралі як суспільних 

регуляторів полягає у тому, щоб виключити випадки одночасного захисту двох 

протилежних інтересів і забезпечити незалежність особи від інтересів, які не 

підлягають правовій охороні [142, c. 9]. 

Сьогодні професійні стандарти адвокатської діяльності більшості 

європейських країн детально регулюють проблеми, пов’язані із конфліктом 

інтересів у цій сфері. При цьому основні підходи у цьому питанні не 

відрізняються різноманіттям і зводяться до наступних положень. Адвокат не 

може консультувати або одночасно представляти двох або більше клієнтів із 

суперечливими інтересами, а також за обставин, коли інтереси цих клієнтів 

розвиваються в напрямі можливості виникнення конфлікту. Адвокату 

заборонено приймати доручення у справі, в якій він має особисту зацікавленість 

або його суб’єктивний інтерес протилежний інтересам клієнта. Адвокат не може 

братися за справу нового клієнта, якщо існує ризик порушення таємниці 

інформації, отриманої від попереднього клієнта, або коли відомості про 

попереднього клієнта можуть вплинути на справу нового клієнта [353, c. 118; ]. 

Накопичений досвід країн розвиненої демократії у вирішенні конфліктів 

інтересів, з якими стикаються адвокати під час здійснення професійної 

діяльності, сформував відповідні міжнародні стандарти у цій сфері. Так, згідно з 
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Рекомендаціями № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про 

свободу професійної діяльності адвокатів, обов’язки адвокатів перед своїми 

клієнтами повинні включати уникнення конфлікту інтересів. 

У Генеральних принципах етики адвокатів, прийнятих у 1995 р. 

Міжнародною асоціацією юристів, зазначається, що адвокати не повинні 

приймати доручення, якщо інтереси їх клієнтів суперечать інтересам самих 

адвокатів, їх партнерів або інших їхніх клієнтів. 

Відповідно до вимог Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС 

адвокат зобов’язаний припинити обслуговування обох клієнтів у випадку 

вступу їх інтересів у взаємну суперечність, а також при виникненні загрози 

порушення конфіденційності або загрози незалежності самого адвоката. 

Адвокат також зобов’язаний утриматися від обслуговування нового клієнта, 

якщо це здатне викликати виникнення загрози порушення конфіденційності 

відомостей, що довірені йому попереднім клієнтом, або якщо інформація, що є у 

розпорядженні адвоката, про стан справ попереднього клієнта здатна стати 

джерелом переваг для нового клієнта. Вказані вимоги поширюють свою дію на 

всі випадки як індивідуального, так і колективного здійснення адвокатами 

професійної діяльності. 

Різноплановість конкретних життєвих ситуацій, які мають місце в 

адвокатській практиці, не дозволяє визначити чіткий перелік випадків, які б 

вказували на існуючий або потенційно можливий конфлікт інтересів. Однак 

спроби виокремити найбільш типові ситуації, в яких присутній конфлікт 

інтересів, мають місце в наукових публікаціях. Наприклад, С.О. Деханов до 

найбільш розповсюджених випадків конфлікту інтересів відносить такі 

обставини: 

- адвокат по одній і тій же справі приймає доручення у клієнтів, які мають 

відверто суперечливі інтереси; 
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- адвокат бере участь у справі на одній стороні, тоді як раніше він 

представляв іншу сторону; 

- адвокат бере участь у кількох пов’язаних між собою справах в умовах 

ризику того, що конфіденційна інформація, отримана адвокатом в одному 

процесі, може бути використана ним у іншому; 

- адвокат перебуває у родинних чи інших тісних зв’язках з особою, яка має 

конфлікт інтересів із клієнтом адвоката; 

- адвокат має фінансові зв’язки із стороною, у якої конфлікт інтересів з 

його клієнтом; 

- ділові зв’язки адвоката із клієнтом не дозволяють консультувати 

останнього неупереджено і незалежно; 

- адвокат погоджується прийняти  як винагороду за свої послуги акції або 

частки власності у компанії, якщо вартість акцій або компанії залежить від 

результатів справи; 

- адвокат приймає доручення конкуруючих компаній; 

- адвокат виступав від імені різних сторін під час підготовки правових 

матеріалів з метою підписання угоди між цими сторонами, а в подальшому веде 

справи однієї з сторін в умовах, коли це впливає або може впливати на 

діяльність іншої сторони [146, c. 30]. 

Ми ж зі свого боку вважаємо за можливе зауважити, що конфлікт інтересів 

в адвокатській діяльності може мати різне за характером підґрунтя. Мотиви, які 

можуть стати його підставою, можна умовно окреслити. Проте спочатку варто 

вказати на суб’єктний склад досліджуваних відносин, який має суттєве 

значення. З цією метою доцільно звернутися до видів конфлікту інтересів в 

адвокатській діяльності, в основі розмежування яких лежить суб’єктний 

критерій. Зокрема, С.О. Іваницький пропонує такі чотири основні види 

(комбінації) конфлікту інтересів у професійній діяльності українського 

адвоката: конфлікт інтересів між адвокатом і поточним (1) або колишнім (2) 
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клієнтом (особисті конфлікти інтересів); конфлікт інтересів між поточними 

клієнтами (3) або поточним і колишнім (4) клієнтом (конфлікти клієнтів [184, c. 

203].  

На нашу думку, «масштаб» конфлікту інтересів в адвокатській діяльності 

за колом суб’єктів є дещо ширшим і передбачає (може передбачати) 

варіативність відносин за участю адвоката, існуючого клієнт(-а) (-ів), 

колишнього клієнта та потенційного клієнта. Схематично множинність і 

різноманітність цих зв’язків можна зобразити таким чином: 

1) адвокат ↔ потенційний (існуючий) клієнт; 

 

    існуючий (потенційний) клієнт 

2) адвокат 

    колишній клієнт 

 

3) адвокат → існуючий клієнт ↔ потенційний клієнт; 

    існуючий клієнт 

4) адвокат  

існуючий клієнт. 

 

Відтак, за джерелом конфлікти інтересів в адвокатській діяльності можна 

поділити на первісні (за С.О. Іваницьким – особисті конфлікти інтересів), які 

безпосередньо зачіпають власні інтереси адвоката, та опосередковані (за 

С.О. Іваницьким – конфлікти клієнтів), які виникають у зв’язку з несумісністю 

інтересів різних клієнтів (колишніх, існуючих, потенційних). Така градація, на 

нашу думку, дозволяє зробити акцент на тому, що за будь-яких обставин саме 

адвокат є ключовою фігурою (основним і обов’язковим суб’єктом) у конфлікті 

інтересів, характер яких прямо чи опосередковано стосується його особи. 
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Первісні конфлікти інтересів в адвокатській діяльності можуть виникати з 

таких мотивів, як: родинні зв’язки, сексуальні зв’язки, особисті переконання 

(релігійні, політичні, гендерні), фінансова чи матеріальна залежність, обставини 

процесуальної несумісності тощо. 

Опосередковані конфлікти інтересів можуть виникати у зв’язку з наданням 

адвокатом у різний час (минулий, теперішній, майбутній) правничої допомоги 

особам, які пов’язані (можуть бути пов’язаними) сферою інтересів із різними 

цілями та ступенем протистояння [47, c. 142-146].  

Таким чином, міжнародна концепція конфлікту інтересів і практика її 

втілення передбачає не лише інтереси адвоката. Проте, як випливає з легального 

визначення конфлікту інтересів, що міститься у тезаурусі термінів Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», і тлумачиться 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, вітчизняний законодавець опікується лише особистими інтересами 

адвоката. 

У зв’язку з наведеним заслуговує на підтримку пропозиція С.О. 

Іваницького доповнити пункт 8 частини першої ст. 1 профільного Закону після 

слів «правами і обов’язками» словосполученням «у тому числі інтересами його 

клієнтів» [184, c. 201]. 

Слід також підтримати і його ініціативу щодо законодавчого закріплення 

норми ПАЕ, яка передбачає можливість 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 

професійну правничу (правову) допомогу у разі письмового погодження з 

клієнтами (частина друга ст. 9 ПАЕ) [184, c. 207]. Такий лояльний підхід з боку 
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органів адвокатського самоврядування сам по собі наділений конфліктогенним 

потенціалом, оскільки ст.28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» передбачає заборону адвокату укладати договір про надання 

правової допомоги в разі конфлікту інтересів, а також обов’язок відмовитися від 

виконання раніше укладеного договору в разі наявності інших обставин, що 

можуть призвести до конфлікту інтересів.  

Таким чином, на різних рівнях ми маємо різні стратегії регулювання 

конфлікту інтересів: на законодавчому – уникнення конфлікту шляхом 

абсолютної заборони надання правничої допомоги в ситуації конфлікту; на 

корпоративному – управління конфліктом шляхом визначення передумов 

надання правничої допомоги в ситуації конфлікту. 

Саме останній підхід є прогресивним і цілком узгоджується із 

міжнародним етичним принципом пріоритету інтересів клієнта. Чи буде адвокат 

надавати правничу допомогу клієнту в умовах реального або потенційного 

конфлікту інтересів з іншим клієнтом, зрештою має вирішувати сам довіритель, 

керуючись власними інтересами. Слід визнати, що з практичного погляду, іноді 

інтереси двох або більше клієнтів можуть бути захищені значно ефективніше, 

коли всі вони будуть користуватися послугами одного адвоката. І в цьому 

випадку вкрай важливим є обов’язок адвоката при отриманні відповідної 

письмової згоди клієнтів не тільки повідомити їх про конфлікт інтересів, але і 

пересвідчитись у тому, що кожен з них розуміє суть суперечностей, усвідомлює 

ризики, які випливають із одночасного захисту таких суперечливих інтересів 

одним адвокатом, а також роз’яснити шляхи нівелювання таких ризиків. 

Керованість конфлікту інтересів у адвокатській діяльності якраз є 

результатом впливу глобалізації на розвиток адвокатури та модифікацію цієї 

засади. Саме глобальні (міжнародні) адвокатські компанії (корпорації) з 

розгалуженою мережею офісів у всьому світі спромоглися розробити та 

запровадити технології та правила, які дозволяють доволі успішно 
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реалізовувати професійну діяльність в умовах можливого конфлікту інтересів, 

уникаючи порушення прав клієнтів і отримуючи взаємну вигоду. Щоб 

забезпечити більшу інформативність у цьому питанні, почнемо «з кінця» та 

наведемо два приклади. 

У січні 2014 р. Високий Суд Лондона виніс рішення, яким відсторонив 

міжнародну юридичну фірму «White & Case», яка представляла інтереси 

особи П.,від участі в справі у зв’язку з конфліктом інтересів, з’ясувавши, що 

американський підрозділ фірми «White & Case» консультував бізнес-структури 

осіб, які були опонентами П. у суді. В рішенні зазначалося, що конфіденційна 

інформація стосовно того проекту могла стати відомою команді юристів, яка 

консультувала П. в суді. 

У грудні 2015 р. Окружний суд США Південного федерального судового 

округу штату Нью-Йорк відсторонив адвокатів компанії «Baker & Hostetler», які 

виступали на стороні відповідача у зв’язку з наявним конфліктом інтересів 

через те, що стратегія захисту будувалася на звинуваченнях на адресу особи, 

інтереси якої вони представляли в минулому. 

Отже, конфлікт інтересів у глобальному просторі надання адвокатських 

послуг має географічний, інформаційний, економічний і організаційний 

ракурси. Крім того, він вийшов «за межі» особистості адвоката, охопивши 

колективні організаційні форми його діяльності. 

Наведені нами приклади не випадкові. Саме США та Велика Британія 

вважаються ключовими «гравцями» транскордонних адвокатських практик. Як 

зауважує Джеймс Фолконбрідж з колегами, «у глобальній адвокатурі Лондон та 

Нью-Йорк стають головними центрами обслуговування… домінування США та 

Великої Британії сигналізує про нову еру, в якій англо-американська 

транснаціональна адвокатура посідає центральне місце в глобальній економіці» 

[469, c. 455-488]. 
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У США відповідно до Кодексу професійної поведінки (Code of Professional 

Responsibility) ABA адвокат потрапляє в ситуацію конфлікту інтересів, якщо він 

представляв раніше інтереси протилежної сторони у питаннях, пов’язаних із 

поточною угодою, судочинством чи іншими юридичними діями, або володіє 

інформацією про протилежну сторону, яка може бути використана проти неї в 

цій угоді, або може негативно вплинути на її становище в переговорах, суді 

тощо. 

У британському праві, на відміну від американського, немає абсолютної 

заборони щодо ведення адвокатом справ у спорах проти колишнього клієнта. 

Ключовими питаннями в таких випадках є: чи володіє адвокат інформацією, яка 

є конфіденційною для його колишнього клієнта?; якщо так, то чи є ця 

інформація значимою у новій справі для нового клієнта таким чином, що її 

розкриття буде несприятливим для колишнього клієнта?; чи було вжито заходів 

і забезпечено нерозкриття конфіденційної інформації? В останньому випадку 

йдеться про встановлення так званих інформаційних бар’єрів в середині 

адвокатської корпорації, в результаті яких конфіденційна інформація не може 

стати відомою тій команді адвокатів у фірмі, які представляють інтереси нового 

клієнта проти колишнього. Вимоги до таких інформаційних бар’єрів досить 

суворі, вони повинні бути абсолютними та попереджати не лише навмисне чи 

прогнозоване, а й випадкове розкриття інформації. І тут важливим є ще один 

момент, якому сприяє глобалізація, – міграція адвокатів з однієї корпорації до 

іншої. Чим більше адвокатів задіяно у процесі, чим більше їх переходить між 

командами та офісами, тим більший ризик того, що конфіденційна інформація 

стане відомою. 

Інформаційні бар’єри для попередження конфлікту інтересів 

забезпечуються завдяки технологіям «Китайської стіни» [468, c. 2541-2567] (в 

іншій інтерпретації «етичних екранів» [517, c. 18-21]). Їх мета полягає у 

створенні за допомогою географічних (різне за місцем розташування офісів), 
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організаційних (робота організована таким чином, щоб адвокати не 

пересікались один з одним), інформаційно-технологічних (заборона або 

обмеження доступу до джерел інформації) та інших засобів умов, які 

унеможливлюють будь-який обіг інформації між адвокатами, які представляють 

інтереси клієнтів з потенційним конфліктом. За влучним висловлюванням С. 

О. Іваницького, «не усуваючи повністю конфлікт інтересів, «етичний екран» 

дозволяє створити своєрідний «карантин» навколо адвоката-носія суперечливих 

інтересів на період «інтенсивної терапії іншими лікарями недуги» [184, c. 208-

209]. 

Глобальні адвокатські корпорації намагаються також іншим чином 

уникнути конфлікту інтересів, зокрема, «перекроюючи» організаційно-правову 

форму діяльності своєї розгалуженої мережі офісів і передбачаючи у типових 

договорах про надання послуг положення, які обмежують застосування 

принципу конфлікту інтересів певними параметрами. Як відзначають 

представники таких корпорацій, найчастіше обмеження встановлюються для 

конкретних юридичних осіб: приймаючи як клієнта компанію групи, фірма 

приймає лише цю компанію, а не всю групу. Якщо виникає конфлікт інтересів 

відносно іншої компанії тієї ж групи, яка, по суті, не є клієнтом фірми, остання 

вважає, що формально конфлікту інтересів не виникає. Наступним за 

популярністю є обмеження географічними рамками. Наприклад, домовляються, 

що конфлікт інтересів існуватиме, якщо він виникає в рамках однієї юрисдикції, 

а якщо в двох різних – то ні. Іноді замість географічних обмежень (або в 

доповнення до них) застосовують обмеження по практиках. Наприклад, якщо 

адвокат здійснював юридичний супровід проекту клієнта з нерухомості, то в 

подальшому може представляти інтереси його противника у питаннях 

конкуренції [229]. 

У будь-якому разі необхідним і обов’язковим є вчинення дій, спрямованих 

на виявлення (перевірку відсутності) конфлікту інтересів, що у практиці 
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міжнародних адвокатських фірм є  буденним питанням, оскільки «на кону» 

головне – репутація. А адвокат без репутації – це людина без роботи. 

ІІ. Етика відносин адвоката із судом та іншими учасниками судочинства. 

Як репрезентанти інститутів, що є неодмінними елементами системи 

правосуддя у всьому світі, адвокат та суддя взаємодіють у процесі судового 

захисту прав і свобод особи, використовуючи різний, властивий лише їм 

інструментарій, водночас спільно забезпечуючи невід’ємне право людини на 

справедливий суд. 

Нині аксіоматичними є положення щодо змагальної основи сучасного 

судочинства. «Змагальність пронизує всі стадії провадження по справі, – пише 

В.В. Городовенко, -– і є атрибутом сильної судової влади в демократичному 

суспільстві» [135, c. 23]. Конституційна засада змагальності сторін є 

самостійним демократичним і процесуальним началом, яке утворює сприятливі 

умови для пошуку істини та прийняття справедливого судового рішення [222, c. 

9]. Водночас змагальність покликана забезпечувати конструктивний діалог 

учасників судового розгляду, що базується на взаємній повазі, уникаючи 

конфронтації з використанням позаправових чи неетичних засобів. Лише в 

цьому випадку можна вести мову про високий престиж судової влади у 

суспільстві, а підтримання такого престижу є невід’ємним професійним 

обов’язком адвоката. 

Як зазначено у Висновку КРЄС «Про відносини між суддями і 

адвокатами», в межах професіонального обов’язку захисту прав та інтересів 

своїх клієнтів адвокати мають також відігравати суттєву роль у справедливому 

відправленні правосуддя [103]. Параграф 6 Коментаря до Хартії 

основоположних принципів діяльності європейських адвокатів ССВЕ визначає, 

що роль адвоката, найнятого приватною особою, юридичною особою чи 

державою, включає в себе роль радника, довірену особу та представника 

клієнта, професіонала, якого поважають треті сторони, та незамінного учасника 
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справедливого судового процесу. Втілюючи всі ці елементи, адвокат, який щиро 

служить інтересам та захищає права свого клієнта, також виконує функції 

адвоката в суспільстві, які виражаються в попередженні та запобіганні 

конфліктам, у забезпеченні вирішення конфліктів відповідно до визнаних 

принципів цивільного, адміністративного та кримінального права та з 

урахуванням прав та інтересів осіб, у подальшому розвитку закону, а також у 

захисті свободи, справедливості та верховенства закону [452]. 

Таким чином, у відносинах із судом адвокат несе «тягар подвійного 

престижу»: адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність власної 

професії як важливі учасники здійснення правосуддя [268]; адвокати повинні 

пам’ятати, що крізь призму їх діяльності в судовому процесі в суспільстві 

формується авторитет судової влади в державі. У сенсі останнього КРЄС 

наголошує, що дотримання спільних правових принципів та етичних цінностей 

усіма фахівцями, що беруть участь у судовому процесі, є обов’язковою умовою 

для належного відправлення правосуддя [102]. 

Відносини між адвокатом і судом, а також іншими учасниками 

судочинства міжнародними інституціями розмежовуються таким чином: 

відносини, що випливають з процесуальних принципів та правил здійснення 

судочинства; відносини, що випливають із поведінки адвоката, судді, прокурора 

як професіоналів-юристів, котрі виконують покладені на них функції. 

Зупинимося на цьому детальніше. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 6 

проголосила право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру 

або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього 

кримінального обвинувачення. Національне процесуальне законодавство 

повинно закріплювати надійний інструментарій забезпечення реалізації 
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вказаного права, в тому числі через ефективні механізми надання професійної 

правничої допомоги кожному, хто її потребує. Таким чином, процесуальна 

діяльність адвоката, пов’язана з наданням вказаної допомоги учасникам 

судочинства, є однією із гарантій реалізації принципів справедливого 

судочинства. 

Наведене зумовлює досить важливий висновок щодо етики поведінки 

адвоката в судовому процесі: адвокат, діючи в інтересах клієнта, повинен 

завжди сприяти досягненню завдань судочинства. У випадку виникнення 

колізій між інтересами клієнта та інтересами правосуддя  адвокат повинен 

обрати останні. Як справедливо відзначає М.Ю. Барщевський, причини такого 

підходу переміщуються із площини права у галузь соціальної психології. 

«Адвокатура тією мірою залишатиметься корисною для своїх клієнтів, якою їй 

як інституту довіряє суспільство і, зокрема, суддівський корпус. Якщо судді 

будуть бачити в адвокатах стряпчих, які у взаєминах із клієнтом діють за 

принципом «чого забажаєте», то і в правовій і моральній позиції адвоката судді  

вбачатимуть лише намір досягнути бажаного будь-якою ціною» [24, c. 93]. « 

Можливість довіряти адвокату, – абсолютно справедливо відзначає О. 

Г. Яновська, – необхідний елемент у відносинах між адвокатом та його 

колегами і судом. Якщо адвокат не є чесним, його корисність для клієнта та 

репутація в професійному колі будуть зруйновані і запобігти цьому не зможуть 

навіть його професійна компетентність та добросовісність у виконанні 

обов’язків» [439, c. 195]. 

Отже, морально виправданою може бути визнана така поведінка адвоката, 

яка максимально відповідає інтересам клієнта та не суперечить інтересам 

правосуддя, в соціальній основі якого закладена мораль, заснована на 

справедливості. Як справедливо відзначається у літературі, «в усіх випадках 

пріоритетне значення має не законність інтересу обвинуваченого, а законність 

засобів його захисту. З цього приводу А. Ф. Коні писав: «Високі цілі 
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правосудного захисту суспільства і особи від несправедливого звинувачення 

повинні бути досяжні тільки етичними способами і прийомами…» [440, c. 38-

39].  

У міжнародних стандартах адвокатської етики зазначені положення 

отримали своє нормативне вираження у Загальному кодексі правил для 

адвокатів країн ЄС. При додержанні належної поваги до суду адвокат 

зобов’язаний захищати інтереси клієнта сумлінно і з максимальною для нього 

вигодою, проте не виходячи за передбачені законодавством межі (п.4.3). 

Адвокат завжди зобов’язаний належним чином дотримуватися принципу 

чесного провадження судового розгляду, зокрема, не повинен вступати в 

контакт з суддею без попереднього повідомлення адвоката протилежної 

сторони або пред’являти судді будь-які предмети або документи, не 

попередивши заздалегідь адвоката іншої сторони, за винятком випадків, коли 

подібні дії передбачені правилами проведення судового розгляду (п.4.2). 

Розглядуваному аспекту адвокатської етики значна увага приділена в 

Генеральних принципах етики адвокатів Міжнародної асоціації юристів, 

відповідно до яких адвокати повинні ставитися до інтересів своїх клієнтів як до 

чогось  найважливішого, за умови виконання обов’язків перед судом, 

дотримання вимог правосуддя і професійних етичних стандартів; адвокати 

повинні поважати будь-яке зобов’язання, дане при виконанні професійних 

обов’язків. 

Наведені міжнародні етичні стандарти адвокатської діяльності 

детермінують обов’язок добросовісної реалізації адвокатом своїх 

процесуальних повноважень у відносинах із судом та іншими учасниками 

судочинства. В літературі наголошується на тому, що добросовісність реалізації 

прав та виконання обов’язків передбачає користування правами за 

призначенням, здійснення обов’язків у межах, визначених законодавством, 

недопустимість посягання на права інших учасників процесу, заборону 
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зловживати наданими правами [172, c. 347]. Недопустимим є зловживання 

процесуальним становищем, вчинення дій, які хоч формально і відповідають 

припису закону, але мають на меті завдання шкоди іншій стороні, ускладнення 

вирішення справи, невиправдане затягування процесу тощо. 

Одним із небезпечних для інтересів правосуддя моментом є використання 

під час його здійснення неправдивої, недостовірної інформації. Етичний 

принцип чесності у відносинах суду, інших учасників судочинства із адвокатом 

вимагає від останнього оперування лише тими даними, у достовірності яких він 

переконаний. На слушну думку А.Л. Ривліна, одним із видів брехні адвоката 

буде використання доказів, які явно для нього недостовірні. Для 

обвинуваченого досить часто байдуже, якими засобами він досягне свого 

виправдання, але байдуже не може бути для адвоката [341, c. 140]. 

У пояснювальній записці до Рекомендацій Ради Європи №(2000)21 

вказується, що сумлінні і справедливі дії адвокатів при захисті законних прав та 

інтересів їхніх клієнтів повинні передбачати обов’язок не обманювати будь-

яких осіб і не вводити їх в оману ні для блага клієнта, ні в інтересах адвоката 

(п.41). 

Саме тому адвокат у своїй професійні діяльності не повинен забувати про 

категоричну заборону повідомляти суду явно невірогідні або неправильні 

відомості. Це положення є невід’ємною частиною етичних стандартів 

адвокатської діяльності, яке жодним чином не суперечить  іншим принципам 

адвокатської етики, зокрема забезпечення довіри та пріоритету інтересів 

клієнта. 

Я. С. Кісельов наголошує на тому, що в адвоката немає не тільки права на 

неправду, а й на використання штучних, надуманих, фальсифікованих доказів 

[189, c. 29]. У свою чергу, як відзначає С.М. Тащиліна, використання завідомо 

сфальсифікованих доказів як достовірних завжди аморальне та не відповідає 

інтересам правосуддя [390, c. 117]. Важко не погодитись з наведеними 
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позиціями. Будь-які спроби адвоката свідомо ввести в оману суд, схилити чи 

заохотити клієнта або інших осіб до дачі завідомо неправдивих показань, 

сфальсифікувати або взяти участь у фальсифікації доказів, використати 

підроблені або недостовірні документи є грубим порушенням етичних 

стандартів адвокатської діяльності. 

Ураховуючи наведене, викликає здивування та обставина, що з ПАЕ 2017 

р. (порівняно з ПАЕ 2012 р.) зникли норми, які зобов’язували адвоката сприяти 

належному здійсненню судочинства та прямо забороняли намагатися вплинути 

на рішення суду позапроцесуальними засобами, робити свідомо неправдиві 

заяви стосовно фактичних обставин справи, подавати суду завідомо неправдиві 

докази або свідомо брати участь у їх формуванні, посилатися на такі докази у 

суді; схиляти підзахисного, сторін процесу та свідків до давання завідомо 

неправдивих пояснень та показань, а так само експертів – до надання завідомо 

неправдивих висновків, повідомляти сторонам та іншим учасникам судового 

провадження свідомо неправдиву інформацію стосовно фактичних обставин 

справи, суті закону, обсягу прав та обов’язків сторін, або іншим чином 

намагатися схилити їх до зміни позиції, свідчень, здійснення інших дій, в яких 

зацікавлений клієнт адвоката. Такий крок виглядає непослідовним на шляху 

імплементації міжнародних стандартів у вітчизняній моделі адвокатури. 

Аналізуючи багатогранність взаємовідносин адвоката з судом з позицій 

професійної поведінки, необхідно наголосити, що першочергово такі відносини 

повинні будуватися, насамперед, на взаємній повазі судді та адвоката, адже 

обидва виконують вищу соціальну місію, делеговану їм державою, – захист 

прав людини [201, c. 190]. 

Для кожної юридичної професії характерними є свої специфічні етичні 

принципи. Однак чимала кількість положень професійної етики є спільними як 

для адвокатів, так і для суддів, прокурорів, слідчих тощо. Не викликає сумніву, 

що такі вимоги, як дотримання законності, професійна таємниця, повага до 
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честі і гідності власної професії та іншої сторони, професіоналізм, 

справедливість однаковою мірою стосуються кожного учасника судочинства, 

який здійснює свою діяльність на професійній основі. І успішне виконання 

покладених на них завдань буде можливим лише за умови ділового, 

доброзичливого співробітництва між ними, яке відбуватиметься в чітких рамках 

закону та норм моралі. Вихід за вказані рамки породжує атмосферу нервозності 

при здійсненні судочинства, що, в свою чергу, ставить під загрозу 

неупередженість дій і рішень як адвоката, так і судді або прокурора. 

Відповідно до п.4 принципу ІІІ Рекомендацій Ради Європи №(2000)21 

адвокати мають з повагою ставитися до органів судової влади і при виконанні 

професійних обов’язків ставитись до суду так, як це відповідає національним 

законам, а також іншим нормативним правилам і професійним стандартам. 

Усвідомлюючи роль, яку виконує суд у демократичному суспільстві, адвокат 

своєю поведінкою зобов’язаний виказувати належну повагу до вказаної 

державної інституції. У спілкуванні із усіма учасниками судового процесу 

адвокат повинен бути ввічливим, тактовним та коректним, не допускати 

образливих висловлювань. Будь- які заперечення на дії головуючого або іншої 

сторони процесу повинні мати винятково юридичну аргументацію, позбавлену 

надмірної емоційності, обурених інтонацій, докорів, переходу на особистості та 

з’ясування позапроцесуальних стосунків. Грубим порушенням етичних норм є 

неявка або запізнення без поважних причин на судове засідання. 

Як слушно зазначає О.З. Хотинська-Нор, взаємоповага як засада взаємодії 

адвоката та судді в судовому процесі першочергово ґрунтується на їх природніх 

правах людини. Взаємодія адвоката та суду у судовому процесі на засадах 

взаємоповаги передбачає такий режим судового засідання, за якого спілкування, 

реалізація під час судового процесу своїх прав, виконання обов’язків, 

здійснення будь-яких процесуальних дій відбувається в контексті усвідомлення 
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ними значимості обов’язків один одного, соціальної ролі кожного з них [420, c. 

161-164]. 

Здавалося б, йдеться про елементарні канони культури поведінки у 

професійному середовищі, які у високорозвиненому суспільстві не потребують 

«узаконення». Можливо саме з цим пов’язаний той факт, що Загальний кодекс 

правил для адвокатів країн ЄС обмежується лише лаконічним приписом 

адвокату, який знаходиться у залі суду або бере безпосередню участь у судових 

слуханнях у процесі розгляду справи, підкорятися правилам поведінки, 

прийнятим для цього суду. 

Однак у суспільстві транзитного типу відбувається злам у всіх сферах 

суспільних відносин [150, c. 184-192], у тому числі культурній, духовній, 

відбувається трансформація його духовних цінностей і не завжди в кращу 

сторону, оскільки нестабільність, яка характеризує цей етап суспільного 

розвитку, супроводжується соціальними конфліктами, що зумовлюють 

масштабні розчарування та недовіру людей. Тому в українських реаліях 

актуальними залишаються слова, які історія приписує Гельвецію: «Реформу 

моралі необхідно починати з реформи законів». А підхід, за якого ПАЕ (ст.45) 

закріплюють обов’язок адвоката у відносинах з іншими учасниками судового 

провадження бути стриманим і коректним, тактовним і адекватним у своїх 

реакціях, – цілком виправданим. 

Особливо гостро в контексті викладених міркувань сьогодні постає 

питання допустимості (її меж) публічної критики з вуст адвоката на адресу суду 

(його дій і рішень), ставлення до якого як у науковому середовища, так і серед 

практиків є неоднозначним. 

Так, існує позиція, що недоречними є будь-які судження адвоката 

критичного характеру стосовно ухваленого судового рішення, оскільки 

вираження незадоволення судовим рішенням для адвоката як громадського 

діяча принципово недопустимо і може тлумачитися як образа суду [98, c. 54]; 
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публічна критика небезпечна порушенням суспільної довіри до правосуддя і є 

допустимою не інакше, як в судах вищої інстанції [79, c. 125]. Таку думку 

підтримують 22% опитаних нами адвокатів (Додаток В). 

За іншого підходу за адвокатом визнається право висловлювати свою 

думку, наприклад, журналісту з приводу винесеного судового рішення. При 

цьому незгода з позицією суду може мотивуватися тільки посиланнями на 

неправильне застосування закону [24, c. 127]. 

Моральне право адвоката на публічне обговорення дій і рішень суду, в 

тому числі і критичного характеру, визнають 69% респондентів з числа 

адвокатського корпусу, але лише за умови, що критичні висловлювання не 

виходитимуть за межі професійної етики і будуть стосуватися виключно 

матеріально-правових і процесуальних аспектів справи і не будуть зачіпати 

професійні чи особисті якості судді або іншого суб’єкта процесуальної 

діяльності. Водночас, 9% опитаних адвокатів міру допустимості публічної 

критики суду пов’язують виключно із необхідністю захисту інтересів клієнта 

(Додаток В). 

Міжнародний зріз цього питання вимагає урахування вимог ст.10 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якій 

задеклароване невід’ємне право кожного на свободу вираження поглядів. Як 

відзначається у вже згадуваному Висновку КРЄС, як судді, так і адвокати мають 

право на свободу висловлювань згідно зі ст.10 Конвенції [103]. Відповідно до 

п.23 Основних положень про роль адвокатів адвокати, як і інші громадяни, 

мають право на вільне висловлювання, зокрема брати участь у публічних 

дискусіях з питань права та здійснення правосуддя, забезпечення та захисту 

прав людини. При здійсненні цих прав адвокати повинні керуватися законом і 

визнаними професійними стандартами та етичними правилами. 

Водночас у частині другій ст.10 Конвенції встановлюються  обмеження 

щодо реалізації зазначеного права, зокрема в цілях «підтримання авторитету і 
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безсторонності суду». В.О. Туманов слушно акцентує увагу на цій особливості 

Конвенції порівняно з іншими основоположними актами з прав людини, 

зокрема, порівняно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, 

ст.19 якого такої підстави не передбачає. У зв’язку з цим ЄСПЛ приділяє цьому 

аспекту значну увагу, оскільки він, як і будь-який суд, покликаний сприяти 

високому і безумовному престижу та авторитету правосуддя [395, c. 181]. 

ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово вказував на те, що «особливий статус 

адвокатів відводить їм центральне місце в системі здійснення правосуддя як 

посередників між суспільством та судом. Це пояснює обмеження щодо 

поведінки членів адвокатського співтовариства. Більше того, суди – гаранти 

правосуддя, чия роль є ключовою у державі, заснованій на верховенстві права, – 

повинні користуватися довірою громадськості. Беручи до уваги ключову роль 

адвокатів у цій сфері, логічно очікувати, що вони  сприятимуть належному 

відправленню правосуддя і тим самим підтримувати довіру суспільства до 

системи правосуддя». 

ЄСПЛ визнає право адвоката публічно коментувати процес відправлення 

правосуддя, однак при цьому їх критика не повинна виходити за певні межі. У 

зв’язку із цим ЄСПЛ наголошує на необхідності дотримання балансу 

різноманітних інтересів, а саме право громадськості отримувати інформацію з 

питань, пов’язаних із ухваленням судових рішень, вимоги належного 

відправлення правосуддя і гідність професії юриста [431, c. 60-61]. 

Практичний інтерес представляє аргументація ЄСПЛ щодо конкретних 

фактичних обставин справ, наведених в окремих рішеннях. Так, у своєму 

рішенні по справі «Шопфер проти Швейцарії» (Schоpfer v. Switzerland) [493] 

Суд встановив, що заявник, швейцарський адвокат в кантоні Люцерн, 

здійснював захист особи, яка обвинувачувалась у численних крадіжках і 

перебувала під вартою. Після відмови прокуратури у звільненні клієнта адвокат 

скликав прес-конференцію, на якій заявив, що префектура, в провадженні якої 
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знаходилась справа клієнта, протягом багатьох років порушує закони кантону і 

права людини, а арешт його клієнта відбувся із грубими порушеннями 

кримінального процесуального законодавства. Ці та деякі інші аналогічні заяви 

адвоката були широко висвітлені у пресі. Наглядова рада за адвокатською 

діяльністю кантону нагадала адвокату про деонтологічний обов’язок 

адвокатської діяльності – стриманість, а коли це його не зупинило, порушила 

дисциплінарне провадження і наклала на заявника штраф. Скарга адвоката в 

Федеральний Суд Швейцарії була залишена без задоволення. 

Як вбачалося з матеріалів справи, адвокат, отримавши відмову 

прокуратури у звільненні його клієнта, спочатку звернувся до засобів масової 

інформації, стверджуючи, що може розраховувати тільки на журналістів, а 

тільки потім звернувся до апеляційного суду кантону. Таким чином, 

констатував ЄСПЛ, адвокат спершу розкритикував діяльність юстиції, а лише 

потім вдався до правових засобів. Такий спосіб дій погано узгоджується з тим, 

яким має бути внесок адвоката в забезпечення довіри суспільства до 

правосуддя. Цей висновок підсилюється тяжкістю та бездоказовістю 

обвинувачень, заявлених адвокатом, а так само обраною для них тональністю. 

Ураховуючи наведені доводи, ЄСПЛ не виявив у діях владних структур 

Швейцарії, які притягли адвоката до відповідальності і обмежили таким чином 

його право на свободу висловлювань в інтересах підтримання авторитету 

правосуддя, порушень ст.10 Конвенції. 

Водночас у справі «Нікула проти Фінляндії» (Nikula v. Finland) [298] 

заявниця – адвокат була засуджена за критику рішень прокурора, прийнятих 

ним як стороною по кримінальній справі, в якій заявниця захищала одного з 

обвинувачених. У цьому випадку ЄСПЛ дійшов висновку, що заявниця 

звинуватила прокурора у протиправній поведінці, але ця критика по суті 

стосувалася стратегії обвинувачення, яка була обрана прокурором. І хоча окремі 

терміни, використані адвокатом, були недоречними, її критика обмежилася 
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винятково виконанням обов’язків прокурора у справі проти її клієнта, що слід 

відрізняти від критики, спрямованої на загальні професійні або інші якості 

прокурора. В цьому процесуальному контексті прокурор, на думку ЄСПЛ, 

повинен був більш стримано поставитися до критики заявниці в її ролі адвоката 

захисту. ЄСПЛ також не погодився із твердженням представників держави-

відповідача, що зазначена критика становила собою особисту образу, на відміну 

від випадків, коли адвокат описав думку суду як «сміхотворну» (справа «В.Р. 

проти Австрії» (W.R. v. Austria), або коли адвокат стверджував, що прокурор 

під час складання обвинувального акту «перебував у стані повного сп’яніння» 

(справа «Малер проти Німеччини» (Mahler v. Germany»). 

За таких обставин ЄСПЛ дійшов висновку, що мало місце порушення ст.10 

Конвенції в тому, що рішення Верховного суду Фінляндії, у якому він 

підтримав обвинувальний вирок стосовно заявниці, не було пропорційним 

законній меті, яке переслідувало втручання в свободу висловлення поглядів. 

Позиція, сформульована у зазначеній справі, лягла в основу іншого 

рішення ЄСПЛ у справі «Чеферин проти Словенії» (Čeferin v. Slovenia) [449], 

обставини справи якого стосувалися адвоката, притягнутого до відповідальності 

за неповагу до суду через висловлювання в судовому засіданні на адресу 

експертів з метою їх «дискваліфікації». Суд зазначив, що хоча зауваження 

адвоката, безумовно, мали негативну конотацію та дещо ворожий характер, але 

вони були оцінними судженнями. Тому оспорювані висловлювання не можуть 

тлумачитись як особисті нападки з єдиним наміром образити експертів, 

прокурора або суд. У зв’язку з цим підкреслено, що «свобода висловлення 

думки застосовується не лише до «інформації» або «ідей», які вигідно 

сприймаються чи вважаються нешкідливими, а й до тих, які ображають або 

шокують». Якщо заява є оцінним судженням, пропорційність втручання у 

свободу слова може залежати від того, чи існують достатні підстави для такої 

заяви. ЄСПЛ дійшов висновку, що не було дотримано балансу між необхідністю 
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захисту авторитету судової влади та репутації учасників процесу та 

необхідністю захисту свободи слова заявника, вжиті заходи до якого, на думку 

Суду, «не можуть не створювати ризику загрозливого впливу на здійснення 

свободи висловлювання думок, що є неприйнятим стосовно адвоката, який 

повинен забезпечити ефективний захист свого клієнта». 

Узагальнюючи наведене, необхідно зазначити, що належне адвокату 

загальнолюдське право на свободу висловлювань і вираження поглядів, яке 

захищається ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

обмежується його професійним призначенням і роллю в системі правосуддя та 

суспільстві. Авторитет судової влади є метою найвищого порядку, яка 

зумовлює правові та етичні рамки поведінки адвоката відносно суду та інших 

учасників судового процесу. Будь-які критичні зауваження адвоката публічного 

характеру, пов’язані з судовим процесом, можуть стосуватися винятково 

процесуальних питань розгляду справи і за жодних обставин не повинні 

зачіпати професійні чи особисті якості судді або іншого суб’єкта процесуальної 

діяльності. Недопустимими є загальні оцінки судової системи (наприклад, 

корумпованість, заангажованість, некомпетентність тощо), зроблені в контексті 

конкретної судової справи, в якій бере участь адвокат. Будь-яка критика має 

бути максимально коректною, обґрунтованою та аргументованою. Голослівні та 

безпідставні заяви не тільки підривають авторитет суду, але і демонструють 

«недопрофесійність» самого адвоката. Публічні заяви адвоката, особливо ті, які 

поширюються через засоби масової інформації, не повинні бути засобом тиску, 

який підміняє правові механізми вирішення судового спору і посягає на 

безсторонність та неупередженість суду. 

ІІІ. Етика взаємовідносин адвокатів. 

Адвокатура з позиції системного підходу є метасистемою, однією з 

підсистем якої є демосоціальна. Її утворює соціальна формація об’єднаних 

однією професією людей, пов’язаних спільними цілями, завданнями, 
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відповідальністю, цінностями, ідеалами тощо. Ці зв’язки породжують відповідні 

відносини між елементами системи (адвокатами), які є унікальними відносно 

інших, характеризуються складною сукупністю ознак (психологічних, 

морально-етичних, економічних і навіть політичних), та іменуються як 

корпоративні (лат. corporatio – об’єднання; у праві – сукупність осіб, що 

об’єдналися для досягнення якої-небудь мети). 

У глобальному просторі адвокатура є корпорацією, що охоплює всіх 

адвокатів світу, незалежно від країни походження чи території діяльності, 

мовної чи расової належності, віросповідання та політичних уподобань. Їх 

об’єднує не просто професія, а усвідомлення її значення для суспільства, в 

якому панують загальнолюдські цінності, а основу суспільного буття становить 

філософія людиноцентризму. Це вимагає підтримки належного авторитету 

адвокатури в очах суспільства, що можливо у разі згуртованості адвокатської 

спільноти, в основі якої – взаємоповага, довіра, відчуття «плеча» та «спільного 

обов’язку». Ідея «в єдності – сила», виражена класиком [414], є актуальною для 

адвокатури на міжнародному рівні (глобалізація несе ризики різноманітних 

загроз, як, наприклад, прояви монополії, що аналізувалися у попередньому 

розділі, чи різні аспекти конфлікту інтересів), та особливо гостро постає для 

вітчизняної адвокатської спільноти, яка перебуває у стані перманентного 

конфлікту. 

Глобальність корпоративізму адвокатури утверджується завдяки приписам 

п.5.1.2. Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС, згідно з яким адвокат 

зобов’язаний визнавати усіх інших адвокатів із тих держав, що входять до 

Співтовариства, як колег за професією і ставитися до них згідно з нормами 

порядності і поваги. Генеральні принципи етики адвокатів МАЮ закликають 

адвокатів ставитись до своїх колег у дусі поваги, співробітництва та 

справедливості. 
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Таким чином, першоосновою корпоративних відносин в адвокатському 

середовищі є етична складова та корпоративний дух. Останній, незалежно від 

сфери застосування, вживається для позначення такого стану певної спільноти, 

за якого кожний її представник духовно, психологічно, соціально на ціннісно-

змістовному рівні асоціює себе з нею, поділяючи її ідеали та переймаючись її 

проблемами. Корпоративний дух підтримує та формує традиції спільноти 

(адвокатури), зумовлюючи поведінку її членів (адвокатів). 

Корпоративна єдність передбачає довіру адвокатів один до одного, 

недопустимість у професійній практиці будь-якої поведінки, яка дискредитує 

адвокатську професію. Особисті неприязні відносини між клієнтами у судовому 

спорі за жодних обставин не повинні екстраполюватися на професійні стосунки 

їх адвокатів. Ворожість у ставленні адвокатів один до одного переводить їх 

діалог із сфери раціонального, конструктивного до сфери емоційного, 

деструктивного, що в підсумку шкодить як інтересам клієнтів, так і здійсненню 

правосуддя. З іншого боку, адвокат не може поступитися інтересами клієнта 

заради товариських чи інших відносин із своїм колегою [66, c. 13-16]. 

Із корпоративних міркувань адвокат не може дозволити собі розголос 

відомостей, які порочать честь, гідність та ділову репутацію своїх колег, 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання, або які можуть підірвати 

престиж адвокатури та адвокатської діяльності в цілому. Повага до колеги, його 

особистості, ділової та громадської репутації повинна бути керівним правилом 

для кожного адвоката, моральним обов’язком якого є турбота про гідність свого 

звання та престижу адвокатури. Це абетка адвокатської етики, відзначає 

Д.П. Ватман, оскільки не може очікувати на повагу до себе та організація, члени 

якої не проявляють у своїх відносинах взаємної поваги, такту і незмінної 

коректності, забуваючи у запалі судової боротьби про високі начала товариської 

солідарності [99, c. 58]. У відносинах, заснованих на взаємоповазі, не можуть 

мати місця некоректні, нетактовні або образливі висловлювання, недоречні 
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коментарі стосовно національної, расової, мовної, релігійної належності 

адвоката. Вкрай зневажливим є обговорення адвокатом із клієнтами особистих 

якостей інших адвокатів, обставин їх приватного життя, методів роботи, 

гонорарної політики. Зазначені положення отримали своє нормативне втілення 

в статтях ПАЕ (ст. 12, 50, 51, 53). 

Як на міжнародному, так і на вітчизняному рівнях проблематика 

взаємовідносин між адвокатами традиційно розглядається крізь призму 

чотирьох аспектів. 

Першочергово звертається увага на ситуації, коли клієнт з певних причин 

змінює адвоката, оскільки вимоги корпоративності, порядності та взаємоповаги 

за таких обставин набувають особливого значення. Моральна складова за таких 

обставин передбачає низку важливих моментів. По-перше, приймаючи 

доручення від клієнта, адвокату слід переконатися у тому, що аналогічне 

доручення більше не виконується іншим адвокатом. По-друге, приймаючи 

доручення, яке виконував інший адвокат, його колега повинен повідомити про 

це останнього. По-третє, «приймаючий» адвокат повинен переконатися у тому, 

що між клієнтом та іншим адвокатом узгоджені всі питання щодо розірвання 

угоди про надання правової допомоги, у тому числі виплата гонорару та 

відповідних компенсацій. По-четверте, адвокат, який раніше виконував 

доручення, з етичного погляду зобов’язаний повідомити «приймаючому» 

адвокату всі відомі йому обставини, пов’язані з дорученням, у тому числі й ті, 

які унеможливили його подальшу участь у справі. По-п’яте, у спілкуванні з 

клієнтом адвокат не повинен допускати різких критичних висловлювань 

стосовно змісту консультацій, дій і рішень адвоката, який раніше надавав 

правничу допомогу клієнту. 

У Загальному кодексі правил для адвокатів країн ЄС особлива увага 

приділяється фінансовим аспектам зазначеного питання. Так, відповідно до 

п.5.6 адвокат, який одержав вказівку представляти інтереси клієнта замість 
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іншого адвоката, зобов’язаний повідомити про це останнього і не повинен 

приступати до виконання професійних обов’язків, не переконавшись в існуванні 

необхідних домовленостей щодо гонорару і компенсацій, які виплачуються 

іншому адвокату. При цьому новий адвокат не несе відповідальності у зв’язку з 

виплатою гонорару і компенсацій іншому адвокату. До виконання зазначених 

умов адвокат може почати виконувати професійні обов’язки лише у разі 

необхідності вжиття термінових заходів в інтересах клієнта і лише за умови 

негайного повідомлення іншого адвоката. 

Аналіз ПАЕ в частині регламентації взаємовідносин адвокатів у разі, коли 

клієнт звертається до іншого адвоката, вказує на дещо інший акцент. Зокрема, 

положення ст. 23 ПАЕ, значення якої не варто недооцінювати, передбачають, 

що «якщо клієнт пов’язаний чинним договором з іншим адвокатом на 

виконання тотожного або такого, що частково збігається за обсягом, доручення 

та бажає залучити ще одного адвоката, адвокат, у випадку згоди на це клієнта, 

зобов’язаний роз’яснити клієнту про його обов’язок одразу після укладення 

договору про надання правової допомоги проінформувати про це адвоката, який 

раніше прийняв доручення від нього». Тобто, йдеться про: а) можливу 

«співучасть», а не заміну адвокатів; б) обов’язок клієнта, а не адвоката 

повідомляти про залучення іншого адвоката. 

Таким чином, на національному рівні мають місце певні прогалини у 

регулюванні етичних основ заміни адвоката, що спонукає до необхідності 

імплементації положень п.5.6 Загального кодексу правил для адвокатів країн 

ЄС. 

Другим аспектом етичних відносин між адвокатами, якому приділяється 

значна увага на міжнародному рівні і який має вагоме значення для підтримки 

традицій адвокатури, сприяючи її цілісності, є навчання молодих адвокатів, 

взаємна допомога та взаємна підтримка. 
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Украй важливим правилом адвокатської етики, зазначає 

М. Ю. Барщевський, слід визнати готовність адвоката надати максимальне 

сприяння своєму колезі в його професійній діяльності, допомогти порадою у 

визначенні правової позиції, вирішенні складного правового спору або колізії 

[24, c. 55]. Там, де адвокат помічає, що його колега на складному професійному 

шляху допускає помилки, не помічає тих обставин, які б могли змінити правову 

оцінку справи, він не тільки може, але і зобов’язаний прийти на допомогу, 

надати підтримку словом і ділом. Але звертатися до колеги у таких випадках 

слід украй виважено та делікатно, демонструючи товариську доброзичливість, 

щоб допомога не сприймалася як зарозуміле повчання, зловтіха, осуд, 

непрохане втручання. 

Особливо важливою підтримка з боку колег є для молодих недосвідчених 

адвокатів, діяльність яких обумовлена високим ризиком до помилок. Знання та 

досвід старших колег дозволять мінімізувати такі ризики. Крім того, отримавши 

свого часу допомогу «наставників», такий адвокат  в подальшому відчуватиме 

моральне зобов’язання приділяти належну увагу своїм молодшим колегам. 

Недаремно у п.5.8. Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС дана 

настанова адвокатам приділяти належну увагу навчанню молодих колег. 

Українська адвокатура, стан якої ми охарактеризували як транзитний, що 

пояснює конфліктогенність середовища, особливо гостро потребує реалізації 

зазначеної ідеї. Переживаючи стан «напливу» в професію, доцільно на цьому 

етапі еволюційного розвитку закріпити в ПАЕ норми, які б декларували 

підтримку та навчання адвокатами молодих колег з належним розумінням і 

відданістю професії. Такий крок сприятиме утвердженню духу корпоративної 

єдності адвокатури, підтриманню та передачі з покоління в покоління традицій 

адвокатури, що дозволить зберегти та всебічно культивувати моральні цінності 

адвокатської професії, підвищити якість адвокатських послуг та наблизити їх до 

високих міжнародних стандартів. 
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Однак дух корпоративної єдності не є абсолютною істиною. І з цим 

пов’язаний наступний вагомий аспект етичних корпоративних відносин в 

адвокатурі.  

Не зважаючи на пропаганду корпоративних ідей взаємопідтримки, 

допомоги, «почуття плеча», адвокат не вправі залишати поза увагою факти 

порушень норм закону та професійної етики з боку його колег. Але якою 

повинна бути його реакція, є одним з найбільш складних праксеологічних 

питань адвокатської етики. Адже йдеться про хитку грань, перейшовши за яку, 

ідеологічний інструментарій перетворюється на засіб зведення рахунків і 

усунення «неугодних». 

У Загальному кодексі правил для адвокатів країн ЄС із цього приводу 

зазначається, що якщо на думку адвоката його колега допустив будь-яке 

порушення правил професійної етики, йому належить звернути на цей випадок 

увагу інших колег. ПАЕ в цьому питанні також є стриманими та у ст. 52 

визначають лише допустимі форми реагування адвоката на незаконну або 

неетичну поведінку іншого адвоката, оминаючи увагою головне: таке 

реагування є правом чи обов’язком адвоката. Вбачається, що гармонії з 

міжнародними стандартами не досягнуто, в зв’язку з чим більш доречною, на 

нашу думку, буде така редакція частини першої ст.52 ПАЕ: «Адвокат не 

повинен залишати без уваги незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, 

якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адвоката, його 

клієнта, адвокатського об’єднання, бюро, органів адвокатського 

самоврядування або адвокатури як такої. Допустимими формами реагування 

адвоката на відповідні факти слід вважати звернення (заяви, скарги) до органів 

адвокатського самоврядування, у тому числі наділених дисциплінарними 

повноваженнями стосовно адвокатів, а також використання інших форм захисту 

прав та законних інтересів особи, передбачених законодавством України». 



 

 

 

368 

Зрештою, корпоративний дух і єдність адвокатури не виключають 

можливості виникнення спорів та конфліктів між адвокатами на професійному 

підґрунті. Навіть навпаки, вони передбачають їх одночасно з належними 

інструментами корпоративного реагування та регулювання. У ситуації 

конфлікту адвокати повинні прагнути та вживати всіх можливих заходів щодо 

його вирішення. У разі необхідності  роль посередника у розв’язанні конфлікту 

може виконувати орган адвокатського самоврядування. Саме такий підхід 

закладений у Загальному кодексі правил для адвокатів країн ЄС, п.п.5.9.2. та 

5.9.3. якого визначають, що у разі виникнення спору між адвокатами з різних 

держав Співтовариства, пов’язаного з будь-яким питанням їх професійної 

діяльності, їм належить в міру можливості намагатися вирішувати його шляхом 

взаємної згоди. У разі виникнення конфліктних ситуацій адвокат не повинен 

здійснювати будь-які юридичні дії, спрямовані проти його колеги з іншої 

держави Співтовариства без попереднього повідомлення об’єднань адвокатів, 

членами яких вони обидва є, з метою надання об’єднанням адвокатів 

можливості врегулювання вищевказаного спору. Зазначені положення були 

успішно імплементовані на національному рівні та практично в автентичному 

вигляді знайшли відображення в ст.52 ПАЕ. 

Утім, в умовах глобалізації найбільш гостро постає питання конкуренції, 

яку вона спричиняє в адвокатському середовищі. Глобальна економіка не лише 

формує попит на якість і специфіку професійних юридичних послуг у світі, а й 

проектує на цю сферу притаманний їй інструментарій, як то прибуток, 

рентабельність, економічна ефективність, менеджмент, маркетинг, реклама 

тощо. Проте як середовище адвокатура адаптує його з урахуванням специфіки 

власного функціонування, внаслідок чого цілковито економічні категорії 

набувають рис «моральності», породжуючи питання допустимості їх 

застосування.  
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З одного боку, адвокатська діяльність становить собою незалежну 

професійну діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги клієнту і, відповідно, на перший план 

виходять такі вимоги, як законність, етичність, професіоналізм та 

добропорядність. З іншого – вона має оплачуваний характер, є джерелом 

існування адвоката, і було б лицемірством стверджувати, що адвокати, надаючи 

правничу допомогу клієнту, керуються лише альтруїстичними міркуваннями. 

Цілком зрозумілими у сучасному світі є прагнення адвоката розширити 

клієнтську базу чи отримати вигідне з фінансового погляду доручення. Інше 

питання у тому, якими засобами досягається така мета, і в якій мірі вони 

узгоджуються з етичними стандартами адвокатської професії. 

Незважаючи на консерватизм, притаманний адвокатурі, загальносвітовою 

тенденцією є все більша комерціалізація сфери правових послуг. Адвокати 

відверто говорять про те, що юриспруденція – це бізнес, і служіння вищим 

цілям, і що одне іншому не заважає [2]. Тому заперечувати незворотні речі (а 

тенденції є саме такими) безглуздо. Навпаки, необхідно вчасно на них реагувати 

та намагатися спрямувати розвиток конкурентних відносин між адвокатами у 

належне русло правових та етичних меж, які б відповідали статусу адвокатури в 

суспільстві та державі.  

Конкуренція у загальновживаному значенні цього поняття представляє 

собою суперництво людей, підприємств і організацій, що працюють на одному 

ринку й обслуговують один сегмент цільової аудиторії. Адвокат за родом своєї 

професії покликаний надавати правничу допомогу фізичним та юридичним 

особам, виступає суб’єктом ринку правових послуг. Як справедливо відзначає 

Т.Б. Пухова, в умовах ринкової економіки послуги, що надаються адвокатами, 

не становлять жодного винятку, та перетворились на продукт, який підлягає 

реалізації та просуванню на ринку аналогічних послуг [331, c. 24]. А, як відомо, 

найбільш дієвим засобом просування послуги на ринку є реклама. 
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Проблема реклами адвокатської діяльності вже тривалий час є предметом 

гострої дискусії, в якій на національному рівні висловлюються діаметрально 

протилежні думки: від фактичної заборони реклами в діяльності адвокатів [359, 

c. 219; 305; 205; 79, c. 130] до визнання адвокатської діяльності як об’єкта 

реклами нарівні з іншими  послугами на ринку [6, c. 157-169; 243, с. 18-20; 236, 

c. 177-179]. Натомість західна наука переймається тим, якою ж повинна бути 

реклама адвоката в сучасному світі [508; 509]. Проте однозначної відповіді та 

єдиних стандартів у цьому питанні немає.  

Не додає визначеності й Загальний кодекс правил для адвокатів країн ЄС, 

який не містить чітких та однозначних приписів стосовно дій адвоката, 

пов’язаних із саморекламою та прагненням широкої популярності з метою 

залучення потенційних клієнтів. По суті п.2.6. вказаного акту у питаннях 

особистої реклами адвоката відсилає до національних деонтологічних правил. 

При цьому в європейських країнах намічається стійка тенденція до лібералізації 

правил рекламування адвокатських послуг. На це звернув увагу й ЄСПЛ, який у 

своєму рішенні у справі «Касадо Кока проти Іспанії» (Casado Coca v. Spain) 

[475] висловив з цього приводу низку важливих міркувань: 

- слід брати до уваги особливий характер адвокатської професії. 

Виступаючи як слуги правосуддя, адвокати користуються винятковим правом 

участі у суді та імунітетом від судового переслідування за свої виступи у залі 

суду. У зв’язку із цим їх поведінка повинна бути чесною, скромною і 

достойною. Адвокату належить центральне місце у відправленні правосуддя  як 

посередника між громадськістю і судами. Обмеження на рекламу традиційно 

виправдані посиланнями на ці особливі ознаки; 

- головною метою заборони членам колегії адвокатів рекламувати свою 

діяльність є захист прав інших осіб, зокрема прав громадськості та інших членів 

колегії; 
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- заборона членам колегії адвокатів використовувати практично будь-яку 

рекламу є надмірною та несумісною зі свободою поширювати інформацію та 

відповідним правом її отримувати. В оголошенні заявника розміщувалися 

відомості нейтрального характеру (його ім’я, рід занять, адреса контори та 

номер телефону), та вони не містили інформації, яка не відповідала б дійсності 

чи була образливою для його колег адвокатів. Тому він вправі поширювати таку 

інформацію точно так само, як його потенційні клієнти мали право її 

отримувати; 

- правила щодо рекламування діяльності членів адвокатської корпорації 

можуть різнитися в різних країнах залежно від їх культурних традицій; 

- реклама адвокатських послуг за жодних обставин не може ґрунтуватися 

на порівняннях або на недостовірній інформації; 

- існує необхідність забезпечити рівновагу між різними інтересами, 

зокрема, вимогами належного відправлення правосуддя, гідністю професії, 

правом кожного отримувати інформацію про юридичну допомогу і наданням 

членам колегії адвокатів можливості рекламувати свою адвокатську практику. 

Наведене дає змогу сформулювати такі висновки: 

1) можливість і доцільність рекламування адвокатської діяльності випливає 

із загальних прав людини на інформацію, які в цьому контексті охоплюють два 

взаємопов’язані ракурси: інтерес адвоката як первинного суб’єкта адвокатської 

діяльності у поширенні інформації про себе у суспільстві (приватна складова); 

право потенційного споживача адвокатських послуг бути поінформованим про 

адвоката, його кваліфікацію, компетентність та репутацію (публічна складова); 

2) реклама адвокатської діяльності обмежена «етичним інструментарієм» 

адвокатської професії. Належність адвокатури до системи правосуддя, її 

особливо значиме становище у суспільстві, особливості правового статусу 

адвоката, специфіка правових та етичних вимог, що до нього висуваються, 
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обумовлюють неможливість застосування у цій сфері реклами у 

загальновживаному маркетинговому розумінні цього поняття; 

3) забезпечення розумного балансу суспільних, корпоративних, особистих 

інтересів, інтересів правосуддя вимагає не забороняти рекламу адвокатських 

послуг чи ігнорувати її потенціал, а шукати ефективні шляхи її регламентації, в 

тому числі в частині встановлення чітких і прозорих критеріїв допустимості 

такої реклами відповідно до високих стандартів професійної діяльності адвоката 

[55, c. 202-206]. 

Однак значення та потенціал реклами у сфері адвокатури не варто і 

переоцінювати. За даними досліджень попри всі очевидні переваги (комерційної) 

реклами, найбільш важливим джерелом інформації про адвоката, його діяльність 

було та залишається так зване «сарафанне радіо». Пояснення цьому криється у 

тому, що контакти, які передаються «з вуст у вуста», є найважливішими, коли 

ситуація характеризується високим ступенем інформаційної невизначеності та є 

життєво важливою для людини. Саме цим критеріям відповідає адвокатська 

діяльність. Більшість людей володіють незначною/не володіють інформацією про 

адвокатів. Крім того, до адвоката звертаються, як правило, у складних життєвих 

обставинах. Іншим аргументом є також те, що вибір по рекомендації дає 

впевненість в адвокаті. 

Зазначене є першою причиною того, що адвокатські послуги є мало 

рекламованим бізнесом. Другою причиною, зазначає Честер Мітчел, є 

залежність реклами від інвестицій. Юридичні фірми генерують такий же обсяг 

коштів для юридичної професії, як окремі індивіди. Тобто, щонайменше 

половина ринку юристів слідує моделі низького рекламування. На 

підтвердження цієї гіпотези науковець наводить дані опитування АВА, згідно з 

якими кошти, витрачені на рекламу, зменшуються пропорційно збільшенню 

чисельності штату адвокатів та збільшенню доходів адвокатів [504, c. 119-137]. 

Також популярність використання адвокатами реклами залежить від їх віку та 
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характеру практики (схильними до рекламування є молоді адвокати, які 

здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність або працюють у маленьких 

фірмах, концентруючись на юридичних справах окремих осіб, а не підприємств чи 

установ) [445, c. 83]. Крім того, самі адвокати визнають, що обмеженість у 

використанні реклами пов’язана з тим, що вони досі вважають її трохи 

непристойною. «Коли ми повинні просувати себе, ми зосереджуємося на якостях, 

які важливі для нас: досвід, фаховість, переваги – але це не зачіпає наших клієнтів. 

…реклама є ефективною тоді, коли прагне пов’язати юридичні послуги з емоціями 

життєвих моментів» [464]. 

Системний аналіз усіх наведених вище факторів вказує, що в основі їх 

виникнення лежить лише одне – найбільшою конкурентною перевагою в 

адвокатському середовищі була та залишається бездоганна репутація адвоката. 

Вона спонукає рекомендувати його іншим, не витрачати кошти на рекламу, 

робить адвоката затребуваним, позбавляючи необхідності турбуватися про 

широкий спектр клієнтів і контент інформаційного простору. 

Проте цей висновок не виключає та не заперечує потенційну ефективність 

реклами в адвокатській діяльності. По-перше, реклама є необхідною для 

адвокатів із незначним досвідом роботи, створюючи їм сприятливі умови для 

конкуренції на ринку. По-друге, одним із результатів рекламування може бути 

зниження вартості послуг адвоката (що є позитивним у сенсі суспільного блага). 

По- третє, реклама дозволяє контролювати зміст і форму інформаційного 

посилу, тобто спрямовувати до циркуляції в інформаційному просторі даних 

про себе та свою діяльність, які, на думку адвоката, можуть справити 

найбільший вплив на свідомість потенційних клієнтів і бути максимально 

корисними. Останній посил, у свою чергу, породжує чимало питань щодо 

рекламного контенту та відповідних засобів, які повинні враховувати всі етичні 

аспекти адвокатської діяльності, зокрема, її основоположні принципи, що 

розглядалися вище. Сукупно ж вони зводяться до двох головних 
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загальновизнаних у всьому світі постулатів – реклама адвокатської діяльності 

повинна бути правдивою та не вводити в оману. 

 

4.3. Формування гонорарної політики адвоката на міжнародному та 

національному рівнях 

 

В епоху глобалізації «стираються» кордони між різними сферами 

життєдіяльності суспільства. Інститути, категорії, поняття, традиційно 

притаманні одним галузям, асимілюють і успішно розвиваються в інших з 

урахуванням їх специфіки. Як ми зазначали в попередньому підрозділі, 

економічна глобалізація не залишила осторонь адвокатуру, «активувавши» в ній 

її економічний потенціал. Однак соціальна та правова природа адвокатури 

зумовила його певні рамки, в яких першочергово економічний інструментарій 

набув ознак етичності, внаслідок чого комерційна складова перестала 

домінувати під тиском професійного компоненту. Таким чином, адвокатура як 

полісистемне явище, сучасна природа якого є неоднорідною, закономірно 

оперує інститутами з дуальною основою.  

Наведене яскраво демонструє інститут гонорару, або, інакше кажучи, 

адвокатської винагороди. 

Етичний аспект отримання адвокатом винагороди за свої послуги було і 

залишається однією з найбільш делікатних проблем протягом усього 

історичного розвитку адвокатури. З одного боку, адвокатура за своєю правовою 

природою не є прибутковою організацією, а адвокатська діяльність за своїм 

покликанням переслідує не отримання прибутку, а забезпечення права на 

правничу допомогу у широку сенсі. З іншого боку, цілком природнім є 

прагнення адвоката, як і будь- якої самозайнятої особи, забезпечити власне 

фінансове благополуччя, підтримувати належний рівень життя, задовольняючи 

особисті потреби. 
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Парадоксально, проте питання винагороди в адвокатській діяльності 

першочергово становить проблему для її суб’єктів. Володіючи значною, можна 

навіть сказати «необмеженою», самостійністю в оцінці результатів власної 

праці, адвокат повинен визначити вартість своїх послуг з урахуванням багатьох, 

нерідко суперечливих обставин. Як «синхронізувати» власний матеріальний 

інтерес із фінансовим становищем клієнта? За якими критеріями сформувати 

ціну власних зусиль? Як не вийти при цьому за межі професійної етики та 

суспільної моралі? Відповіді на ці питання шукають протягом багатьох століть 

видатні теоретики та практики у всьому світі. 

Витоки гонорару як засобу оплати праці осіб, які працюють на себе, 

сягають Стародавнього Риму, де серед вільних римських громадян праця за 

наймом уважалася ганебною та була уділом плебеїв. На думку римських 

юристів, договір найму кваліфікувався за ознакою грошового еквіваленту 

наданої послуги (merces). У свою чергу, договір доручення (в тому числі і за 

допомогою обвинуваченому у судовому процесі) був похідним від суспільного 

обов’язку і дружби, а плата по ньому становила собою своєрідну «подяку» у 

вигляді подарунку (honor) [260, c. 194]. 

Історично склалося так, що на пострадянському просторі питання оплати 

послуг адвоката не виносилося на широкий загал, а говорити про адвокатський 

гонорар ні в науці, ні на практиці було не прийнято. З цього приводу в 

літературі відзначається, що подібна закритість сфери юридичних послуг 

дезорієнтує потенційне клієнтське товариство, роблячи послуги юристів та 

адвокатів затребуваними тільки в найгостріших, кризових ділових чи особистих 

справах [242, c. 40]. 

Для вітчизняної моделі адвокатури, хитросплетіння історії якої, серед 

іншого, зумовлені ерою радянської специфіки, питання гонорару та гонорарної 

політики стали актуальними зі зміною режиму в державі, типу економіки та 

бурхливим розвитком конкуренції на ринку юридичних послуг. Саме остання є 
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вагомим, хоча і не єдиним чинником, яка впливає на політику «ціноутворення» 

в сфері надання професійної правничої допомоги. Адже загальновідомо, що у 

всьому світі однією з форм конкурентної боротьби є демпінг (англ. «dumping» – 

скидання). Тож нові суспільні умови, етичне підґрунтя конкуренції між 

адвокатами спонукає останніх до пошуку компромісів, які передбачають 

потребу в розробці чітких та прозорих методів оцінки результатів адвокатської 

діяльності. Публічне обговорення цих питань [10] свідчить про їх важливість 

для вітчизняної адвокатської спільноти, а також те, ще адвокатура стає більш 

відкритою для суспільства. 

При дослідженні правових та етичних стандартів формування адвокатської 

гонорарної політики необхідно акцентувати увагу, що саме цей сегмент у 

глобальному просторі відзначається яскравим регіональним характером. Інакше 

кажучи, він детермінований національними особливостями, традиціями, 

соціально-культурними та економічними умовами функціонування адвокатури 

в кожній державі. Як слушно зауважують з цього приводу автори книги «Теорія 

адвокатури», адвокатська практика безпосередньо витікає із повсякденних 

правил і традицій суспільства, в середовищі якого і заради потреб якого існує 

адвокатура. Суспільства і народи різні, і у кожного з них своя, відмінна від 

інших, реакція на, здавалося б, цілком стандартні життєві ситуації. Кожному 

типу суспільної моралі притаманний особливий дух підприємництва, 

облаштування повсякденного життя, вирішення побутових спорів. Відповідно, 

що допустимо для адвокатів в одному національному суспільстві, те 

недопустиме або негідне в іншому [110, c. 373]. 

Тому в орієнтирах на зарубіжний досвід регулювання гонорарної політики 

адвокатури необхідно бути вкрай виваженим і поміркованим, а при оцінці 

правил формування адвокатського гонорару слід уникати кліше типу «погане-

хороше», «правильно-неправильно». Аналізувати слід з позиції їх допустимості, 

прийнятності, доцільності та ефективності в українських реаліях. 
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Попри відсутність уніфікованого підходу до визначення адвокатської 

винагороди, єдиним і обов’язковим критерієм, якому вона повинна відповідати, 

та який встановлюється документами міжнародного, регіонального та 

локального рівня, є критерій розумності. Зважаючи на це, С.О. Іваницький 

запропонував розумність винагороди вважати принципом адвокатури, що 

передбачає сукупність правоположень, які визначають організаційно-правові 

умови отримання суб’єктом адвокатської діяльності розумної винагороди за 

виконання обов’язків, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності та/або 

реалізації повноважень члена органу адвокатського самоврядування [184, c. 

303]. 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн ЄС у питанні регулювання 

розміру гонорару вимагає його розумних меж, співмірності характеру послуг 

адвоката та завчасної обізнаності клієнта щодо його повного обсягу. 

За загальним правилом розмір гонорару адвоката визначається на підставі 

угоди із клієнтом. Однак у його регулюванні домінують корпоративні норми – 

вимоги статуту об’єднання адвокатів, членом якого є адвокат – отримувач 

гонорару. Тобто, сама по собі наявність згоди між адвокатом і клієнтом щодо 

розміру гонорару на може слугувати критерієм його правомірності та етичності 

без дотримання відповідних стандартів, визначених внутрішніми актами 

адвокатського співтовариства. 

Зважаючи на обраний державою курс євроінтеграції, в контексті 

зарубіжного досвіду регламентації порядку оплати послуг адвокатів і 

формування гонорарної політики науковий і практичний інтерес становить 

приклад Франції та Німеччини – держав, адвокатури яких справляють значний 

регіональний вплив на адвокатські співтовариства різних країн Європи та 

загалом відображають загальноєвропейські тенденції розвитку цієї сфери. 

Відповідно до ст.10 закону №71-1130 від 31.12.1971 щодо реформування 

окремих судових і юридичних професій [501] у Франції діє принцип вільного 



 

 

 

378 

визначення гонорару, за яким гонорар адвоката за консультацію, юридичну 

допомогу, складання юридичних документів і виступ у суді встановлюється за 

домовленістю із клієнтом. Розмір гонорару є предметом обговорення між 

адвокатом і клієнтом незалежно від виду правової допомоги, за винятком 

оплати обов’язкової участі адвоката у судочинстві, яка здійснюється відповідно 

до нормативних актів. 

Водночас принцип вільного визначення гонорару у Франції не є 

абсолютним, оскільки у випадку оспорювання клієнтом розміру гонорару така 

справа передається на розгляд особливого судового органу, який виносить 

рішення щодо обґрунтованості суми гонорару відповідно до критеріїв, 

визначених ст.10 згадуваного закону. До таких критеріїв відносяться: звичаї 

ділового обороту, статок клієнта, складність справи, розмір понесених 

адвокатом видатків, ступінь відомості адвоката, а також його старанності, 

проявленої у справі. Пункт 11.2 Національного внутрішнього регламенту 

адвокатської професії Франції (RIN) додатково також називає наступні критерії: 

час, витрачений на справу; важливість інтересів, яких торкається справа; розмір 

витрат адвокатської фірми; стаж, досвід, титули та спеціалізація адвоката. 

У Франції відсутня шкала сум гонорарів залежно від обсягу і характеру 

доручення або залежно від суми позову. Встановлення такої шкали, на думку 

французьких юристів, означало б порушення принципу вільної конкуренції у 

сфері адвокатських послуг [358, c. 10]. 

Відповідно до п.11.3 RIN адвокат може встановлювати відрядну оплату по 

фіксованій ціні, а також отримувати плату періодично на регулярній основі. 

Відрядний спосіб оплати, як правило, застосовується у простих справах. В 

інших випадках оплата адвокатських послуг здійснюється на основі почасової 

ставки, яка встановлюється на основі розглянутих вище критеріїв та, за 

висловлюванням члена Паризької колегії адвокатів І. Сидорової, є найбільш 

адекватним способом оцінки послуг, за якого при виставленні рахунку клієнту 
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надається опис виконаних робіт з вказівкою кількості витраченого часу [358, c. 

11]. При наявності значного і постійного обсягу робіт застосовується 

абонентська плата, коли рахунки на заздалегідь обумовлену суму виставляються 

на регулярній основі через певні проміжки часу. 

Передплата послуг адвокатів у Франції має глибокі історичні корені. З 

давніх часів адвокати у судових справах вимагали авансову оплату своїх послуг 

та поетапну оплату у міру просування справи. Ця традиція не так давно 

отримала законодавче закріплення, за основу якого була взята нормативна 

конструкція п.3.5.1 Загального кодексу правил для адвокатів країн ЄС. 

У Німеччині питання адвокатського гонорару є предметом детального 

правового регулювання. Відповідно до п.1 §49-b Федерального уложення про 

адвокатуру (BRAO) не допускається укладання угод та вимагання гонорарів і 

зборів, які є нижчими, передбачених Законом про оплату послуг адвокатів у 

Німеччині. В окремих випадках адвокат може взяти до уваги особливі 

обставини в особі довірителя, зокрема, рівень його доходів, надаючи знижку 

або звільняючи від сплати гонорару після виконання доручення. 

Закон про оплату послуг адвокатів у Німеччині 

(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG) від 05.05.2004 [466] закріплює базові 

ставки, на підставі яких визначаються розміри адвокатських гонорарів. 

Вказаний Закон становить собою значний за обсягом нормативний документ 

(більше 70 аркушів), в структуру якого входять дев’ять розділів, що регулюють 

розмір та порядок обрахування винагороди адвокату (Anwaltskostenrechner), а 

також судових витрат (Gerichtskostenrechner) у внутрішньому судовому процесі, 

при провадженні у конституційному суді, в ЄСПЛ, під час адміністративного 

провадження, при здійсненні консультацій або представництва клієнта. 

Оплата адвокатських послуг здійснюється на підставі договору про 

винагороду між адвокатом та його клієнтом, як правило, за обумовленою 

почасовою ставкою. При визначенні суми гонорару в першу чергу враховується 
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кваліфікація адвоката, потенційні правові складності справи, а також можливі 

ризики, пов’язані із матеріальною відповідальністю адвоката. 

При відсутності конкретної домовленості щодо суми гонорару останній 

визначається на підставі згаданого вище RVG, виходячи з «вартості» справи 

(ціни позову або суми, що підлягає стягненню), а також виду адвокатської 

діяльності. При цьому вартість справи  - це своєрідний економічний еквівалент 

інтересу клієнта і визначається на нормативних підставах відповідно до 

усталених положень судової практики. 

На основі вартості справи визначається розмір гонорару адвоката за 

допомогою спеціальних таблиць, розміщених у додатку до RVG (так званий 

гонорарний список – Vergütungsverzeichnis). Додаток включає в себе переважну 

більшість існуючих у Німеччині адвокатських послуг і розділений на сім 

частин: загальні тарифи; позасудова діяльність, в тому числі представництво в 

адміністративному провадженні і обслуговування бізнесу; представництво у 

цивільних справах, громадських юрисдикціях, під час проваджень відповідно до 

тюремного законодавства та в порядку ювенальної юстиції; кримінальне 

провадження; провадження щодо застосування штрафів; інші послуги; 

регулювання витрат. За таблицями визначається тарифна одиниця, яка 

відповідає вартості справи. У свою чергу, кількість тарифних одиниць, які 

включаються в адвокатський гонорар, визначається відповідно до положень 

RVG за допомогою закріплених у них формул. 

У цивільному судочинстві та  трудових спорах існують спеціальні 

нормовані ставки оплати послуг адвокатів. По кримінальних справах 

винагорода визначається між встановленою законом мінімальною і 

максимальною сумою. Залежно від судової інстанції ставки гонорару можуть 

змінюватися (чим вища інстанція, тим більша одиниця тарифу). 

Відповідно до п.3 §49-b BRAO не допускається виплата або прийняття 

частини гонорару або іншої вигоди за посередництво у дорученнях, причому 
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незалежно від того, чи здійснювалося таке посередництво стосовно  адвоката чи  

будь-яких третіх осіб. Водночас допускається винагорода діяльності іншого 

адвоката, розмір якої повинен бути співмірним його відповідальності та іншим 

обставинам. Кілька адвокатів, які отримали доручення, можуть спільно 

обслуговувати одну справу і розподіляти між собою гонорар пропорційно 

обсягу роботи. 

Таким чином, наведене демонструє дві різні по своїй суті європейські 

моделі регулювання гонорарної політики, які, на наше переконання, 

відповідають «духу нації», в якій вони сформувалися та розвинулися: від 

ліберальної, котра передбачає свободу визначення/вибору (гаслом Великої 

французької революції було «Свобода, рівність, братерство») до дирижистської 

з її педантичним унормуванням (існує стереотип, що скрупульозність є 

характерною рисою німців). 

Український підхід тяжіє до французької моделі, сповідуючи принцип 

свободи визначення гонорару, який законодавчо втілений у ст. 30 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до її положень 

питання, пов’язані з обчисленням гонорару, підстави для зміни розміру 

гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в 

договорі про надання правової допомоги. Розмір гонорару визначається з 

урахуванням складності справи, кваліфікації та досвіду адвоката, фінансового 

стану клієнта, кількості часу, необхідного для виконання доручення та інших 

істотних обставин. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений 

адвокатом час. 

Відсутність нормативно визначених базових тарифів чи граничних ставок 

на послуги адвоката (за винятком оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу) дає широкі можливості 

для вітчизняних адвокатів формувати власну гонорарну політику, що 

підтримують 89% респондентів (Додаток В).  
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Регулювання гонорару адвоката на договірних засадах зумовлює 

відповідний акцент на договорі про надання правової допомоги, який 

укладається з клієнтом, і складна правова природа якого не полишає турбувати 

науковців. Адже положення договірного права в цьому питанні повинні 

узгоджуватися з правилами адвокатської етики. В юридичній літературі з цього 

приводу існує думка, що різні види юридичної допомоги не можна 

ототожнювати з обслуговуванням, оскільки надання послуг передбачає 

відповідну виробничо-господарську діяльність, яка спрямована на задоволення 

матеріальних чи інших потреб населення. Стосовно ж адвокатури не йдеться 

про виробничу діяльність, а дії адвокатів спрямовані на сприяння громадянам і 

організаціям у захисті ними своїх прав та інтересів. Відносини адвоката і 

клієнта не мають винятково споживчого характеру [190, c. 103]. 

Однак у науковій літературі [76, c. 7; 128, c. 77] та судовій практиці [404; 

290] все ж таки превалює позиція щодо належності договору про надання 

правової допомоги до договорів про надання послуг. У будь-якому разі 

договірний характер відносин у частині визначення гонорару адвокатів 

заперечувати навряд чи можна.  

Виходячи з існуючої нормативної конструкції, видається необхідною більш 

чітка законодавча регламентація змісту договору про надання правової 

допомоги. Зокрема, однією з базових категорій договірного права є поняття 

істотних умов договору, під якими розуміються умови про предмет договору, 

умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів цього 

виду, а також усі ті, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути 

досягнуто згоди (ст.628 ЦК України) [67, c. 14-18]. 

Ураховуючи, що в частині другій ст. 30 профільного Закону йдеться про 

«порядок обчислення гонорару, підстави для зміни розміру гонорару, порядок 

його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання 

правової допомоги», доцільно, на нашу думку, визначити наведені положення 
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як істотні умови договору шляхом прямої вказівки про це у відповідній нормі 

Закону. Такий імперативний припис зобов’язуватиме адвокатів максимально 

ретельно та виважено підходити до договірного врегулювання питань гонорару 

та сприятиме мінімізації ризиків виникнення спорів з цього приводу, які є 

непоодинокими. 

Значна увага у питаннях гонорарної політики приділяється критеріям, які 

повинні враховуватись при визначенні розміру своєї винагороди, адже 

здебільшого вони складають основу «собівартості» адвокатських послуг. 

«Проблема ціноутворення – одна з найбільш гострих проблем, які стоять перед 

адвокатами. На жаль, ціна на адвокатські послуги встановлюється сьогодні 

хаотично. За одну і ту ж послугу різні адвокати можуть запросити винагороду, 

розмір якої буде відрізнятись в кілька разів. Адвокати інтуїтивно визначають 

свою фінансову стратегію стосовно клієнта, і не завжди цей вибір є вдалим» 

[240, c. 40]. 

Вітчизняні законодавчі та етичні норми приписують у визначенні розміру 

гонорару враховувати витрачений час, складність справи, кваліфікацію, досвід і 

завантаженість адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. 

Така «відкритість» формулювання створює підґрунтя для фантазії як адвокатів, 

так і представників науки.  

Зокрема, самостійними чинниками, які впливають на розрахунок розміру 

гонорару, називають: необхідність залучати помічників та спеціалістів, відмова 

від інших доручень [78, c. 7]; тяжкість покарання, передбаченого санкцією 

статті кримінального закону, за якою притягається до відповідальності клієнт; 

терміновість виконання доручення; відсутність гарантій для отримання оплати 

[24, c. 117-118]; традиції гонорарної практики певного регіону [6, c. 200]; 

необхідність виїзду у відрядження; характер і тривалість професійних відносин 

адвоката з клієнтом [123, c. 90-91] тощо. 
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Жоден із згаданих факторів не має вирішального та самостійного значення. 

Вони підлягають урахуванню в їх взаємозв’язку стосовно до обставин кожного 

конкретного випадку [404]. Головне, щоб у підсумку розмір гонорару відповідав 

вимозі розумності. І хоча, як ми вже згадували, такий підхід є загально- 

прийнятим у всьому світі та розглядається як окремий функціональний принцип 

адвокатури, використання оцінних понять (розумність винагороди, розумний 

строк тощо), як відомо, спричиняє труднощі, пов’язані з їх суб’єктивним 

сприйняттям, оцінкою та тлумаченням. Адже розумність винагороди адвоката 

можна пов’язати з такими ж оцінними категоріями, як обґрунтованість, 

співмірність, доцільність, достатність… Зрештою, те, що розумно для одних, 

нерозумно для інших. 

Варто погодитися з І. Турчин-Кукаріною в тому, що однією з причин 

застосування оцінних понять як засобу юридичної техніки є неможливість (або 

недоцільність) чіткої регламентації правових відносин [396, c. 194-301]. Тобто, 

причиною застосування законодавчої конструкції «гонорар має бути розумним» 

є недоцільність/неможливість чіткої регламентації його розміру у грошовому чи 

матеріальному еквіваленті, зважаючи на множинність і різноплановість його 

складових, а також принцип свободи визначення адвокатської винагороди. 

Як зазначає О.З. Хотинська-Нор, виходячи з лексичного значення слова 

«розум», вживання терміну «розумний», а не, наприклад, «оптимальний», 

«доцільний», «достатній», свідчить, що нормотворець надав перевагу 

суб’єктивній раціональності, покладаючись на індивідуальний інтелект 

правозастосовувача, його здатність логічно і творчо мислити, оперуючи 

поняттями власного світогляду та здорового глузду [422]. Тобто «розумність 

гонорару» є суто суб’єктивною категорією, яка характеризує діяльність 

адвоката. Його праця не підлягає об’єктивному виміру та є індивідуально 

змінною величиною. Крім того, «розумність гонорару» є ретроспективною 

категорією, оскільки може бути оцінена лише згодом юрисдикційним органом у 
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разі виникнення спору на підставі аналізу всіх фактичних обставин. У момент 

же визначення гонорару вирішальною є його узгодженість (щодо розміру, 

порядку сплати тощо) між адвокатом та клієнтом. 

Досить складну етико-соціальну проблему, яка пов’язана не просто з 

гонораром, а має глибоке історичне коріння та тісний взаємозв’язок із 

соціальною природою та призначенням адвокатури, становить питання 

врахування при визначенні гонорару фінансового стану клієнта. Зауважимо, що 

попри наявність відповідної законодавчої згадки, ПАЕ (ст.28) цей суттєвий 

критерій залишили поза увагою. Однак у складних економічних умовах 

розвитку держави саме він набуває особливого значення в аспекті забезпечення 

доступності правової допомоги та реалізації відповідного права особи 

незалежно від її майнового стану. 

Свого часу і метр Молло, і Є.В. Васьковський були апологетами 

«безкорисної» адвокатури. Молло був переконаний у тому, що «безкорисність, 

зумовлена професією, вимагає, щоб адвокат задовольнявся скромним 

гонораром, щоб у випадку неспроможності клієнта він вів його справу 

безоплатно, з таким же завзяттям і старанністю, як справу  найбагатшої 

людини» [248, c. 6]. Є. В. Васьковський, у свою чергу, вважав, що «при повній 

безоплатності адвокати, не отримуючи за свою діяльність винагороди від 

клієнтів, стояли б в цілковито незалежному відношенні до них». Він також був 

прихильником ідеї суспільного блага, пропонуючи, щоб багатий клієнт 

винагороджував адвоката і за себе, і за бідних [97, c. 112-113]. 

Сьогодні таке ідеалістичне уявлення очевидно є утопічним. Економічна 

складова є вагомим мотиваційним чинником адвоката та неодмінним 

компонентом його незалежності. Як справедливо зауважує з цього приводу 

С.О. Іваницький, «якщо адвокат має недостатній дохід, у нього виникає спокуса 

нав’язати клієнту зайву роботу чи вдатися до протиправних дій щодо майна 

свого довірителя» [184, c. 293]. 
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Сучасники звичайно є більш поміркованими, проте не менш 

категоричними. Одні доводять, що матеріальне становище довірителя завжди 

повинно мати вирішальне значення при визначенні адвокатом розміру гонорару 

[11, c. 149, 151], інші, сповідуючи ідеї Є.В. Васьковського, вважають можливим 

призначати високий гонорар у разі представництва інтересів багатих структур і 

застерігають від здирництва при наданні правової допомоги незаможнім, 

людям, які потрапили у біду в силу обставин [24, c. 112]. У такому випадку, 

вважають окремі дослідники, адвокатура стає одним із механізмів 

перерозподілу суспільних благ у бік більшої соціальної справедливості, 

причому благ не матеріальних, а значно важливіших – тих, що стосуються прав 

людини [110, c. 373]. 

Однак нам видається, що ідея суспільного блага в питаннях визначення 

гонорару є не зовсім доречною, оскільки спонукає адвоката першочергово 

оцінювати не власні зусилля та їх результати, а матеріальне, фінансове 

становище клієнта. А це є досить ризикованим, спокушаючи адвоката 

працювати лише з заможними та забезпеченими особами. Інакше кажучи, може 

бути досягнуто абсолютно протилежного результату. 

Ми усвідомлюємо соціальну значущість і важливість досліджуваного 

чинника, і жодним чином не вважаємо можливим його ігнорувати. Проте 

повторимося, при визначенні розміру винагороди він повинен оцінюватися 

сукупно з іншими умовами надання адвокатом правової допомоги. Слід 

констатувати, що універсальної поради з цього питання сформулювати 

неможливо. На стику економічного інтересу та особистих моральних установок 

адвокат повинен знайти «золоту середину», баланс, який дозволить визначити 

йому розумний відповідно до обставин гонорар. 

Не менш актуальною як на міжнародному, так і на вітчизняному рівні 

залишається проблема так званого «гонорару успіху» (умовний гонорар). Під 

ним розуміється форма оплати послуг адвоката, за якої адвокат отримує 
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винагороду лише у випадку успішного вирішення судової справи 

(постановлення рішення на користь клієнта). Тобто йдеться про залежність 

гонорару від результату справи, що викликає бурхливі дискусії та суперечки 

[238, c. 22-25; 188, c. 36-41; 177, c. 13; 168, c. 9-12; 380, c. 55-61; 112, c. 7-13; 433, 

c. 42-45; 274, c. 68-74]. 

Аргументи прихильників гонорару успіху можна звести до такого: 

– основні економічні ризики бере на себе адвокат, інвестуючи власні 

фінанси, час і зусилля в справу клієнта. Тим самим збільшується доступність 

системи правосуддя для пересічного громадянина [184, c. 298]; 

– є гарантією доступності кваліфікованої правової допомоги для 

незаможних прошарків  населення. Особи, які не мають коштів для оплати 

юридичних послуг, домовляються з адвокатом про те, що останньому не 

платиться винагорода, але у випадку виграшу справи він отримує право на 

частину присуджених сум. Як наслідок, особа отримує змогу  захистити свої 

права і законні інтереси  незалежно від стану її фінансового забезпечення; 

– є потужною мотивацією, оскільки винагорода адвоката залежить від 

позитивного для його клієнта результату справи; 

– спонукає зважено та відповідально підходити до оцінювання всіх ризиків 

досягнення/недосягнення результату. Як наслідок, стає на заваді адвокатові 

приймати доручення на ведення явно програшних справ лише з метою 

отримання гонорару; 

– є методом залучення та утримання адвокатом своїх клієнтів. 

На противагу їм наводяться такі доводи: 

– «гонорар успіху» спокушає адвокатів отримати бажаний результат будь-

якими засобами за принципом «мета виправдовує засоби»; 

– «гонорар успіху» робить адвоката особисто зацікавленим у результаті 

справи, що перешкоджає його незалежності та неупередженості [455, c. 101-

126]; 
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– адвокат, погоджуючись на «гонорар успіху», стає своєрідним 

співучасником ризикованої операції, яка лише частково залежить від 

професіоналізму адвоката, а в більшу міру від інших обставин. По суті адвокат 

втягується у підприємницьку діяльність [499, c. 347-375], яка не узгоджується з 

його правозахисним статусом; 

– застосування  «гонорару успіху» в низці випадків ускладнюється 

уявленням про «успіх» в контексті виконання певного доручення, особливо 

якщо  йдеться про кримінальне провадження або немайнові спори; 

– націленість на результат вступає суперечить іншому фінансовому 

принципу адвокатської діяльності – правилу витраченої праці, відповідно до 

якого основу адвокатського гонорару складає витрачена праця, а не результат, 

адже предметом договору між адвокатом і клієнтом є діяльність із надання 

правової допомоги, а не результат такої діяльності; 

– проблематичність стягнення «гонорару успіху». Укладаючи договір про 

надання правової допомоги, клієнт з легкістю погоджується на умови «гонорару 

успіху» порівняно з випадками, коли він змушений буде сплатити послуги 

адвоката в повному обсязі незалежно від результату. Коли ж настає момент 

виконання фінансових зобов’язань перед адвокатом за отриманий результат, 

виникає спокуса ухилитися від них. У таких умовах невідворотнім буде 

збільшення кількості спорів щодо виплати  «гонорарів успіху», в тому числі 

судових розглядів за позовами адвокатів до своїх клієнтів, що в підсумку поряд 

із негативними фінансовими та емоційними моментами підриватиме престиж 

адвокатури у суспільстві; 

– орієнтир адвоката на «гонорар успіху» змушує його приймати доручення 

лише з високою вірогідністю їх успішного і швидкого виконання; 

– активне застосування «гонорару успіху» невідворотно призведе до 

завищення вартості послуг адвокатів, адже останні змушені будуть закладати у 

таку вартість певну «страхову суму». Тобто, якщо один із договорів на умовах 
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«гонорару успіху» не принесе адвокату фінансового зиску, витрати на його 

виконання перекриються із «страхових сум» із інших подібних договорів. 

Як бачимо, аргументів «проти» у «гонорару успіху» набагато більше, і всі 

вони стосуються етичної сторони. Можливо з цим пов’язана вказівка Загального 

кодексу правил для адвокатів країн ЄС (п.3.3.1) не укладати pactum de quota litis 

(угоду, згідно з якою клієнт зобов’язується у випадку винесення рішення на 

його користь виплатити адвокату винагороду у вигляді грошової суми або у 

будь-якій іншій формі). Водночас угода про виплату адвокату гонорару згідно з 

вартістю майна, що оспорюється, допускається за умови, якщо розмір 

винагороди визначено згідно з офіційною шкалою гонорарів або за наявності 

контролю з боку компетентного органу, юрисдикція якого поширюється на 

адвоката. Відповідно, в країнах ЄС або взагалі заборонено адвокатам укладати 

pactum de quota litis (Австрія, Бельгія, Данія, Італія, Люксембург, Франція), або 

ж законодавчо встановлено офіційну максимальну відсоткову ставку для 

обрахування гонорару на умовах pactum de quota litis (Греція – 20%; Словенія – 

15%). Виняток становлять Швеція та Фінляндія, де ні в законодавстві, ні в 

кодексах професійної етики немає жодних обмежень щодо визначення розмірів 

гонорарів адвокатів. 

Однак необхідно зазначити, що у міжнародній практиці використовується 

кілька форм «гонорару успіху»: 

1) вже згаданий pactum de quota litis – відсоток від суми виграшу; 

2) гонорар на умовах «no win, no fee» – «немає виграшу, немає гонорару»; 

3) премія за успіх «no win, less fee» – «немає виграшу, гонорар менший». 

Активне застосування «гонорару успіху» у всіх його наведених проявах є 

характерною рисою адвокатської діяльності в країнах англосаксонської системи 

права (США, Велика Британія, Канада, Австралія). 

У США адвокати не обмежені у формуванні власної гонорарної політики, 

зокрема, й щодо застосування «гонорару успіху». Єдине, що забороняється 
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Модельними правилами професійної поведінки (Model Rules of Professional 

Conduct), розробленими АВА [507], це його стягнення у справах, що стосуються 

розлучення, аліментів і кримінальних справах. У всіх інших справах «гонорар 

успіху» є досить розповсюдженим. За деякими даними розмір відсоткової 

ставки, на підставі якої визначається сума умовної винагороди, може 

варіюватися між 25 і 30 відсотками. Проте найбільш розповсюджена ставка у 

розмірі 1/3 від суми, присудженої на користь клієнта [388, c. 361]. 

У Великобританії «гонорар успіху» має свою складну історію, де він до 

1967 р. був поза законом. Унаслідок судової реформи та часткової лібералізації 

сфери надання правових послуг з 1999 р. оплата за результатом стала можливою 

за принципом «no win, no fee» у всіх категоріях справ, окрім кримінальних і 

сімейних. Така система оплати на умовах угод про обумовлений гонорар 

(«Conditional fee arrangement») (CFA) супроводжувалася одночасним 

запровадженням механізму страхування від несприятливого результату справи, 

так званої страховки «After the Event» (ATE) [132, c. 15]. 

Країни романо-германської правової системи, в яких традиційно оплата 

праці адвоката здійснюється на підставі погодинних ставок, не вітають 

застосування «гонорару успіху», хоча й не заперечують такої можливість. У 

більшості європейських держав є угоди про умовні гонорари (no win, no fee) та 

премії за успіх (no win, less fee). 

Найбільш суворі обмеження щодо застосування «гонорарів успіху» 

існують у Німеччині. Встановлення адвокатами «Еrfolgshonorare» («гонорарів 

успіху») заборонено, але якщо юридичні послуги надаються за ставками, 

встановленими RVG, то у випадку виграшу справи допускається можливість за 

згодою сторін виплата премії у подвійному або трикратному розмірі від 

встановлених ставок. 

Такий категоричний підхід однак не завадив Федеральному 

конституційному суду Німеччини прийняти в 2006 р. рішення, в якому 
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констатував неконституційність заборони «гонорарів успіху» в тому сенсі, що в 

цьому регулюванні відсутні винятки. Суд дійшов висновку, що заборона 

«гонорару успіху» є перепоною доступу до правосуддя в тих випадках, коли 

особа утримується від захисту своїх прав, оскільки побоюється ризику великих 

видатків на кваліфіковану правову допомогу, який вона не може розділити із 

адвокатом. На його думку, забороняючи «гонорари успіху», законодавець не 

досягає мети гарантування незалежності адвоката, довіри до професії та 

підтримки ефективного здійснення правосуддя. Навпаки, така заборона має 

зворотний ефект, оскільки перешкоджає особі в тому, щоб вона скористалася 

засобами правового захисту після оцінки ризиків відповідних видатків [132, c. 

15].  

Таким чином, поступово, хоча і не без труднощів, «гонорар успіху» займає 

свою нішу у сфері формування гонорарної політики у всьому світі. Проте 

говорити про це як про певний тренд передчасно, оскільки в різних країнах – 

різні тенденції, і дискусія триває практично усюди. Останнє пов’язано з 

традиціями та особливостями національних правових систем і залежить 

безпосередньо від існуючих у державі підходів до регламентації таких питань, 

як: існування ставок адвокатських гонорарів; віднесення гонорару адвоката до 

складу судових витрат; типу адвокатської «монополії» в судовому процесі; 

існування системи безоплатної правової допомоги. 

Важливість регламентації «гонорару успіху» випливає із прецедентної 

практики ЄСПЛ, який не заперечує можливості існування та укладання таких 

угод, однак питання їх легальності та легітимності залишає на розсуд 

національного права.  

Яскравим прикладом прийнято називати рішення у справі «Ятрідіс проти 

Греції» (Iatridis v. Greece) [481], в якому ЄСПЛ сформулював свою позицію 

щодо виплати адвокату гонорару у випадку виграшу справи з урахуванням його 

попередньої практики. Зокрема, ЄСПЛ зауважив, що «заявником була укладена 
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угода зі своїми адвокатами щодо їх винагороди, яка прирівнюється до угоди про 

винагороду. Це така угода, за якою клієнт зобов’язується виплатити своєму 

адвокату як винагороду певний відсоток від суми, присудженої судом. Такі 

угоди, якщо вони мають юридичну силу, можуть вказувати на те, що відповідні 

суми були фактично витрачені заявником. Такого виду угоди породжують 

зобов’язання між адвокатом і клієнтом…». При цьому ЄСПЛ послався на свої 

рішення у справах «Даджен проти Об’єднаного Королівства» (Dudgeon v. the 

United Kingdom) [372] і Камасинскі проти Австрії (Kamasinski v. Austria) [477], в 

яких серед іншого розглядалося питання про юридичну силу угод про виплату 

адвокату відсотків від суми виграшу у справі з позиції законодавства країни, в 

якій здійснював діяльність адвокат заявника. Так, у першому випадку ЄСПЛ 

дійшов висновку, що заявник не повинен виплачувати адвокату гонорар у 

вигляді відсотка від тієї грошової суми, яку суд може присудити заявнику, 

оскільки договір з таким предметом не має юридичної сили згідно з правом 

Ірландії. У другій справі ЄСПЛ зауважив, що згідно із законодавством США 

(країна практики адвоката заявника) забезпечується умовна домовленість (тобто 

домовленість, за якою розмір гонорару встановлюється як певний відсоток від 

суми, якщо така присуджується судом цій стороні). Тому Суд визнав законність 

цієї домовленості між заявником і його адвокатом. 

Наведене дає підстави для висновку, що «гонорар успіху» підлягає 

судовому захисту за умови його законодавчої/корпоративної регламентації. 

Безпосередньо ж судовий захист (судовий «імунітет») «гонорару успіху» має 

надважливе значення для практики його застосування та популяризації, якщо 

ми розглядаємо його як інструмент доступу до правосуддя.  

І тут повинні констатувати, що в Україні «гонорар успіху» не захищений 

судовим імунітетом. Однією з причин цього якраз є те, що він перебуває у 

нормативному вакуумі. Жодних, навіть загальних, приписів ні в профільному 

Законі, ні в ПАЕ з цього питання не передбачено. Очевидно, керуючись 
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принципом «що не заборонено, те дозволено», С.О. Іваницький доходить 

висновку, «що умовний гонорар не згадується, а отже й не забороняється», 

вважаючи, що «позиція вітчизняного законодавця заслуговує на підтримку» 

[184, c. 297-298]. Погоджуючись із першою тезою, абсолютно не можемо 

підтримати другу. Відсутність законодавчого регулювання умовного гонорару 

може свідчити, на нашу думку, про те, що законодавець: 1) вважає це питання 

предметом корпоративного регулювання; 2) заклавши у формування гонорару 

договірну основу, повністю покладається на принцип свободи договору. В 

останньому випадку зміст цього засадничого положення цивільного права з 

умовним гонораром зіграло злий жарт. Йдеться про судову практику, яка почала 

формуватися у справах, пов’язаних із стягненням коштів за договором про 

надання правничої допомоги. 

Верховний Суд став на позицію, відповідно до якої «свобода договору не є 

абсолютною, вона обмежується законом і суттю договірних правовідносин, 

якою за договором про надання юридичних послуг у формі представництва у 

суді є забезпечення балансу приватних і публічних інтересів – права особи на 

кваліфіковану юридичну допомогу при розгляді її справи у суді (приватний 

інтерес) і незалежність та безсторонність судової влади при розгляді цивільних 

справ (публічний інтерес). Реалізуючи принцип свободи договору, сторони не 

вправі змінювати імперативну вимогу закону щодо предмета договору про 

надання юридичних послуг шляхом визначення в безпосередній чи 

завуальованій формі результат розгляду справи судом як складову предмета 

договору про надання юридичних послуг. 

Таке обмеження жодним чином не звужує зміст та обсяг права сторін 

договору у цій справі самостійно визначати прийнятні для них умови оплати 

послуг за договором, загальну вартість послуг тощо. 

Судове рішення не належить до об’єктів цивільних прав (частина перша 

статті 177 ЦК України), а його ухвалення у конкретній справі не є результатом 
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наданих адвокатами сторін послуг, а тому не може бути предметом договору 

(частина перша статті 638 цього Кодексу). 

Включення в умови договору про надання юридичних послуг пункту 4.4. 

про винагороду адвокату за досягнення позитивного рішення суду суперечить 

основним засадам здійснення правосуддя в Україні, актам цивільного 

законодавства, у зв’язку з чим та в силу положень частини першої ст. 203, 

частини першої ст. 215 ЦК України підлягає визнанню недійсним за 

пред’явленим стороною договору позовом» [290]. 

Таким чином, відсутність нормативного регулювання «гонорару успіху» 

спричинила його судово-правову регламентацію, внаслідок якої в Україні його 

оголошено поза законом. 

Зважаючи на динамічність судової практики, яка з цього питання 

знаходиться ще в процесі формування, головна проблема, як слушно зазначає 

С. С. Петрачков, полягає у забезпеченні балансу інтересів за відсутності 

правових традицій у адвокатської спільноти та належного рівня правосвідомості 

у громадян [274, c. 68-74]. 

Але необхідним і найпростішим вирішенням питання було б 

запровадження нормативного регулювання умовного гонорару, хоча, визнаємо, 

воно лежить у площині не лише відповідних нормативних конструкцій, а, в 

першу чергу, у зрілості суспільства, правової політики, яка в ньому 

пропагується. Суспільні відносини, суспільне уявлення про значення та 

ефективність правосуддя, судова практика, яка слугує їх виразом, повинні 

«дозріти» до імплементації «гонорару успіху», оцінюючи його з позиції 

доцільності та розумності. 

Епоха глобалізму, в якій економічні закони диктують правила розвитку 

цілих країн, народів, окремих сфер їх життєдіяльності, різноманітних галузей і 

сегментів суспільства, зумовлює перенесення на площину адвокатури 

економічного інструментарію, який спонукає до її трансформації в умовах 
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загострення глобальної конкуренції. На зміну традиційним уявленням про 

адвокатуру, які заперечують її економічну складову, поступово приходять нові 

ідеї, які дозволяють цьому важливому правозахисному інституту відповідати та 

функціонувати відповідно до «духу» часу і таким чином залишатися 

локомотивом сфери надання правничої допомоги.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. У глобальному сенсі адвокатська етика виступає універсальною 

системою координат, історично сформованою цінностями, ідеалами, світовими 

традиціями адвокатури в процесі узгодженого розвитку суспільної моралі та 

ціннісних орієнтирів людства, що знаходили своє вираження у певних приписах 

і нормах. Вона виступає специфічним регулятором професійної діяльності 

адвоката незалежно від країни його походження, сфери чи території діяльності, 

національних особливостей законодавчого регулювання.  

Універсалізація стандартів адвокатської етики супроводжується та 

опосередковується їх регіоналізацією, тобто запровадженням (втіленням), 

трансформацією на рівні національних держав відповідно до існуючих в них 

традицій і культури. В такому випадку адвокатська етика постає як внутрішньо 

узгоджена система корпоративних норм, які розроблюються та ухвалюються 

органами адвокатського самоврядування або окремими адвокатськими 

організаціями на основі загальносуспільної моралі, міжнародних стандартів, 

національних традицій адвокатури, а також з урахуванням специфіки 

адвокатської діяльності, визначеної національним законодавством. 

2. Адвокатська етика справляє двоякий вплив. З одного боку, вона 

трансформує та «специфікує» норми суспільної моралі відносно адвокатів, 

«виховуючи» їх у дусі істинних цінностей та ідеалів адвокатури як 
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правозахисного інституту, а з іншого – виступає запорукою суспільної довіри до 

нього крізь призму довіри та схвальної оцінки індивідуальних чеснот окремого 

адвоката. 

3. В аспекті відносин адвоката з клієнтом першочергово розкривається 

когнітивний аспект довіри, який характеризує ці відносини як такі, що 

базуються на переконаності в чесності, порядності, вірності, відповідальності та 

правдивості. Довіра виступає необхідною умовою ефективної професійної 

діяльності адвоката та слугує запорукою її успіху. Водночас на рівні 

нормативного регулювання довіра трансформується та визначає змістовне 

наповнення основоположних у адвокатській діяльності принципів та інститутів: 

конфіденційності та адвокатської таємниці, акцентуючи увагу на їх морально-

етичній природі. 

4. Конфлікти інтересів в адвокатській діяльності за джерелом поділяються 

на: первісні, які безпосередньо зачіпають власні інтереси адвоката, та 

опосередковані, які виникають у зв’язку з несумісністю інтересів різних 

клієнтів (колишніх, існуючих, потенційних). 

Первісні конфлікти інтересів в адвокатській діяльності можуть виникати з 

таких мотивів як: родинні зв’язки, сексуальні зв’язки, особисті переконання 

(релігійні, політичні, гендерні), фінансова чи матеріальна залежність, обставини 

процесуальної несумісності, тощо. 

Опосередковані конфлікти інтересів можуть виникати у зв’язку з наданням 

адвокатом у різний час (минулий, теперішній, майбутній) правової допомоги 

особам, які пов’язані (можуть бути пов’язаними) сферою інтересів з різними 

цілями та ступенем протистояння. 

5. У глобальному просторі надання адвокатських послуг конфлікт інтересів 

має географічний, інформаційний, економічний і організаційний ракурси. Крім 

того, він вийшов «за межі» особистості адвоката, охопивши колективні 

організаційні форми його діяльності. 
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6. Проявом впливу глобалізації на розвиток адвокатури та змістовну 

модифікацію конфлікту інтересів в адвокатській діяльності є його керованість 

як прогресивна стратегія, яка, на відміну від уникнення, передбачає управління 

конфліктом шляхом визначення передумов надання правової допомоги в 

ситуації суперечності. Чільне місце в цій стратегії відводиться впровадженню 

технологій, які дозволяють створити ефективні інформаційні бар’єри з метою 

попередження конфлікту інтересів. 

7. У відносинах із судом адвокат несе «тягар подвійного престижу»: 

адвокат повинен постійно дбати про честь і гідність власної професії в очах 

суспільства; адвокат повинен пам’ятати, що крізь призму його діяльності в 

судовому процесі в суспільстві формується авторитет судової влади в державі. 

8. Належне адвокату загальнолюдське право на свободу висловлювань і 

вираження поглядів, яке захищається ст.10 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, обмежується його професійним призначенням і роллю 

в системі правосуддя та суспільстві. Авторитет судової влади є метою 

найвищого порядку, яка зумовлює правові та етичні рамки поведінки адвоката 

відносно суду та інших учасників судового процесу. 

9. В умовах глобалізації найбільш гостро постає питання конкуренції, яку 

вона спричиняє в адвокатському середовищі. Глобальна економіка не лише 

формує попит на якість і специфіку професійних юридичних послуг у світі, а й 

проектує на цю сферу притаманний їй інструментарій, як то прибуток, 

рентабельність, економічна ефективність, менеджмент, маркетинг, реклама 

тощо. Проте, як середовище, адвокатура адаптує його з урахуванням специфіки 

власного функціонування, внаслідок чого цілковито економічні категорії 

набувають рис «моральності», породжуючи питання допустимості їх 

застосування. 

10. Можливість і доцільність рекламування адвокатської діяльності 

випливає із загальних прав людини на інформацію, які в цьому контексті 
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охоплюють два взаємопов’язані ракурси: інтерес адвоката як первинного 

суб’єкта адвокатської діяльності у поширенні інформації про себе у суспільстві 

(приватна складова); право потенційного споживача адвокатських послуг бути 

поінформованим про адвоката, його кваліфікацію, компетентність та репутацію 

(публічна складова). 

Реклама адвокатської діяльності обмежена «етичним інструментарієм» 

адвокатської професії. Приналежність адвокатури до системи правосуддя, її 

особливо значиме становище у суспільстві, особливості правового статусу 

адвоката, специфіка правових та етичних вимог, що до нього висуваються, 

обумовлюють неможливість застосування у даній сфері реклами у 

загальновживаному маркетинговому розумінні цього поняття. 

Забезпечення розумного балансу суспільних, корпоративних, особистих 

інтересів, інтересів правосуддя вимагає не забороняти рекламу адвокатських 

послуг чи ігнорувати її потенціал, а шукати ефективні шляхи її регламентації, в 

тому числі в частині встановлення чітких і прозорих критеріїв допустимості 

такої реклами відповідно до високих стандартів професійної діяльності 

адвоката. 

11. Питання формування гонорарної політики в адвокатській діяльності у 

глобальному просторі відзначається яскравим регіональним характером, 

детермінованим національними особливостями, традиціями, соціально-

культурними та економічними умовами функціонування адвокатури в кожній 

державі.  

У підходах регулювання гонорарної політики українська модель є 

ліберальною, сповідуючи договірні засади визначення гонорару, розмір якого 

повинен відповідати критерію розумності. Останній є суб’єктивною та 

ретроспективною категорією. 

12. В умовах нестабільності та складного економічного розвитку України 

складною етико-соціальною проблемою, яка має глибоке історичне коріння та 
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тісний взаємозв’язок із соціальною природою та призначенням адвокатури, є 

питання врахування при визначенні гонорару фінансового стану клієнта. Проте 

універсальної поради щодо її вирішення сформулювати неможливо, оскільки 

йдеться про пошук індивідуального для кожного адвоката балансу на стику його 

економічного інтересу та особистих моральних устоїв.  

13. Реалізація вітчизняними адвокатами можливості здійснювати діяльність 

на умовах «гонорару успіху» безпосередньо залежить від існування його 

регламентації на законодавчому/корпоративному рівнях. Лише в такому разі він 

наділяється юридичною силою та забезпечується судовим захистом. 

Відсутність в Україні нормативного регулювання умовного гонорару 

призвела до його судово-правової регламентації, відповідно до якої в Україні 

його оголошено поза законом. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вирішено важливу наукову проблему 

розробки на концептуальному рівні моделі трансформації правового статусу 

вітчизняної адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій 

глобалізації, на основі якої сформульовано ряд пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на модернізацію нормативної бази організації та функціонування 

адвокатури в Україні. До найбільш вагомих результатів дослідження можна 

віднести такі: 

1. Глобалізація є складноструктурованим і багатоманітним у своїх проявах 

феноменом, що характеризує сучасний стан розвитку суспільства з позиції 

зростаючої інтенсифікації взаємозв’язку, взаємодії та взаємозалежності держав, 

соціальних систем, їх елементів та інститутів, що зумовлює трансформацію у 

всіх сферах життєдіяльності соціуму (економічній, політичній, правовій, 

культурній та інших), спричиняючи системний процес їх інтернаціоналізації. 

Правова глобалізація це відносно самостійне явище, яке виражає 

трансформаційні процеси, що на міждержавному рівні (макрорівні) сприяють 

формуванню загальносвітової системи правових норм, як необхідної умови та 

організаційної основи міждержавної взаємодії у різних сферах соціального 

буття, та під впливом яких на національному рівні (мікрорівні) відбувається 

модифікація правової системи держави. 

Для України правова глобалізація є: 1) складовою загального процесу 

суспільних перетворень, зумовлених чинниками історичного, політичного, 

економічного, соціокультурного характеру, сприяючи та супроводжуючи 

трансформацію суспільства, якісні зміни у ньому; 2) проявом неоднорідності та 

суперечливості динаміки соціальних процесів у державі та її політики у 

міжнародному просторі; 3) об’єктивним процесом, що виступає каталізатором 

для розвитку національної правової системи; 4) характеристикою взаємозв’язку 
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та взаємодії національного та міжнародного права; 5) детермінантою 

формування якісного та збалансованого національного законодавства як 

необхідної умови сталого суспільного розвитку. 

2. Інтернаціоналізація правової системи України відзначається домінантністю 

у цьому процесі таких її способів, як уніфікація та стандартизація, що об’єктивно 

зумовлено природнім прагненням людей до кращих умов і стандартів життя. 

Проте серед інших ці способи правової глобалізації вирізняються конфліктогенним 

потенціалом, який актуалізує необхідність пошуку балансу у дихотомії 

«міжнародне – національне», оскільки концепт ефективності національної 

правової системи вимагає імплементації норм міжнародного права та міжнародних 

стандартів з урахуванням правосвідомості, правової культури та традицій, 

правового менталітету українського суспільства, історичних особливостей його 

розвитку, наявних економічних ресурсів і політичного потенціалу. 

Значення міжнародних стандартів організації адвокатури для 

вдосконалення вітчизняної моделі проявляється на рівні їх функцій, які яскраво 

ілюструють детермінанти їх формування, буття та реалізації. Такими, зокрема, 

але не виключно, є: сигнальна, ціннісна, стримуюча, допоміжна, інтегруюча, 

стимулююча та комунікативна. 

3. Тенденції правової глобалізації детермінують трансформацію адвокатури, 

що зумовлює розвиток уявлень про її правову природу, яка сьогодні відображає її 

полісистемний характер. Зокрема, такі тенденції правової глобалізації, як 

універсалізація, юридизація суспільних відносин, гуманізація права, стирання меж 

між публічним і приватним, політизація правових інститутів, впливають на 

модернізацію адвокатури, пояснюючи, серед іншого, її дуальність і 

квазіполітичність. 

Домінантність публічної складової вітчизняної адвокатури зумовлена: 

а) її інституційними функціями, що співзвучно з міжнародними стандартами, які 

вбачають її мету у «службі публічним інтересам»; б) її приналежністю до системи 
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правосуддя.  

Як елемент системи правосуддя, разом із судом і прокуратурою, адвокатура 

залежить від стану розвиненості та стабільності суспільства і держави. Відтак, 

фрагментарно глобалізований тип вітчизняної правової системи, пов’язаний із 

перехідним станом українського суспільства та держави, визначає транзитний 

стан вітчизняної адвокатури, яка «віддзеркалює» всі вади перехідного етапу 

суспільного розвитку та розвивається шляхом найбільш розповсюджених 

способів, спричинених глобалізацією, якими є уніфікація та стандартизація. 

Адвокатура в умовах глобалізації постає не просто як незалежна 

правозахисна інституція чи стійкий професійний осередок, спільнота, що 

об’єднана загальними цінностями, інтересами та нормами поведінки. У 

широкому сенсі адвокатура – це також унікальний комунікативний феномен, що 

є виразом взаємовідносин держави та суспільства, і показники якого визначають 

їх правовий клімат. Саме ця особливість обумовлює її приналежність до 

громадянського суспільства, що нині характеризує стан взаємодії соціуму та 

держави, слугуючи проявом процесу глобалізації. 

При визначенні функцій адвокатури необхідно враховувати не лише вектор 

її впливу, а й симбіоз двох вихідних положень: статусу адвокатури та об’єктів її 

впливу. Тому функції адвокатури доцільно розглядати: 

1) на макрорівні, на якому адвокатура виступає як інститут громадянського 

суспільства, об’єктом впливу якого є держава та суспільство. До 

інституціональних функцій варто віднести правозахисну, контрольно-

наглядову, комунікаційно-інформаційну, просвітницьку; 

2) на мезорівні, на якому адвокатура виступає як корпорація, об’єктом 

впливу якої є адвокати. До корпоративних функцій варто віднести самоврядну, 

кадрову, представницьку, корпоративного захисту, лобістську; 

3) на мікрорівні, на якому адвокатура виступає як професія, об’єктом 

впливу якої є фізичні та юридичні особи. Систему «професійних» функцій 
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становлять: захист, представництво та юридичний консалтинг. 

4. Організація адвокатури у різних державах обумовлена загалом 

сукупністю таких чинників, як державний, адміністративно-територіальний і 

судовий устрій, а також історично сильні традиції певної спільноти/території, 

що у системному зв’язку зі спеціалізацією, яка є світовою тенденцією розвитку 

всіх «зрізів» адвокатури, формують оптимальну за певних умов модель цього 

правозахисного інституту правової системи. 

Спеціалізація в адвокатурі виражається в двох аспектах: організаційному 

(спеціалізація в системі корпоративного управління) та функціональному 

(спеціалізація в адвокатській діяльності). 

Необхідність нормативного закріплення функціональної спеціалізації в 

адвокатурі України зумовлена не лише інтеграційними процесами, що їх 

спричиняє глобалізація, а й потребою гармонійного розвитку вітчизняної 

системи правосуддя, в якій існує та розвивається спеціалізація судів і суддів, що 

також є загальносвітовою тенденцією та кореспондується з європейськими 

стандартами здійснення судочинства.  

Законодавче запровадження функціональної спеціалізації в адвокатурі 

України (можливості набуття статусу спеціалізованого адвоката) вимагає 

системного підходу, який повинен охоплювати заходи, спрямовані на розробку 

типологізації спеціалізації адвокатів, умов і механізму набуття такого статусу, а 

також організаційний зріз, який передбачає зміну відповідних структур органів 

адвокатського самоврядування.  

Зважаючи на унітарний устрій, централізовану систему судів, історичний 

ракурс і геополітичні особливості розвитку вітчизняної адвокатури, сучасний 

стан організації адвокатури в Україні, втіленням якого є її монополярна система, 

загалом видається оптимальним і таким, що відповідає європейським 

стандартам. 

5. Поява в українській юридичній термінології слова «адвокат» у його 
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сучасному розумінні зумовлена: а) історичним ходом суспільного розвитку; 

б) мовною глобалізацією, в процесі якої найбільших змін зазнає лексичний 

склад національних мов, що призводить до появи значної кількості неологізмів і 

запозичень з інших мов, які також набувають статусу термінів у понятійно-

категоріальному апараті вітчизняної науки та законодавства; в) мовною 

стилістикою, яка дозволяє обрати мовні засоби, що найкраще відповідають 

завданню спілкування між людьми у певних умовах. 

Положення міжнародних актів свідчать про наднаціональний і 

транскордонний характер категорії «правовий статус адвоката», яку слід 

розуміти як систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, котрі на 

рівні нормативно закріплених положень концентровано виражають правові 

можливості адвоката у державі та суспільстві, характеризуючи різноманітні 

взаємозв’язки, що виникають в процесі здійснення ним адвокатської діяльності.  

Глобалізація дозволяє розглядати монополію як явище в адвокатурі у двох 

аспектах: 1) функціональному, що передбачає виключні повноваження 

адвокатів у сфері надання юридичних послуг (таке розуміння адвокатської 

монополії є традиційним і поширеним, у тому числі серед зарубіжних експертів 

і науковців); 2) суб’єктному, що передбачає здійснення адвокатської діяльності 

на території держави виключно національними адвокатами. Обидва аспекти 

відображають різні вектори впливу глобалізації на розвиток правового статусу 

адвоката. 

Суб’єктний аспект монополії адвокатів першочергово демонструє прояв 

глобалізації в сенсі трудової міграції, активуючи потенціал інституту 

«імплементації іноземного адвоката», що притаманний більшості країн світу, в 

тому числі Україні.  

Імплементація іноземного адвоката потребує зваженого системного 

регулювання, спроможного забезпечити необхідний баланс із правовим 

статусом національних адвокатів на внутрішньому ринку юридичних послуг, 
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оскільки цей інститут має двоякий вплив: з однієї сторони, сприяє якості 

адвокатських послуг і стимулює адвокатів до саморозвитку та 

самовдосконалення; з іншої, (при неузгодженому підході), може призвести до 

дисбалансу у правовому статусі вітчизняних адвокатів. 

6. Економічна глобалізація зумовила уніфікацію кваліфікаційних вимог до 

адвоката, що стало однією з найбільш виражених тенденцій розвитку 

адвокатської професії в країнах ЄС, сприяючи формуванню єдиного вільного 

ринку правових послуг, акцентом якого стала якість правової допомоги адвоката 

незалежно від країни його походження. Це спонукає національні правові 

системи гармонізувати підходи у питанні надання статусу адвоката. 

Однією з ключових ланок у процесі набуття статусу адвоката в контексті 

міжнародних стандартів і практик є професійна підготовка особи, яка повинна 

бути детермінована логічною послідовністю етапів процесу допуску до професії 

адвоката, що визначає серед іншого її ефективність. Українська модель у цьому 

сенсі потребує процедурних і організаційних змін, у тому числі створення 

закладів (центрів) початкової професійної підготовки адвокатів. 

7. Міжнародно-правові гарантії адвокатської діяльності – це сформована у 

світі система конкретних правових засобів, визначених нормами міжнародного 

права, втілення яких на національному рівні забезпечує реальну та ефективну 

реалізацію професійних прав та обов’язків адвокатів, їх захист і відновлення у 

разі порушення. В Україні проблема реального забезпечення гарантій 

адвокатської діяльності лежить у площині правозастосування та вимагає 

комплексного підходу з боку держави (її органів і посадових осіб), органів 

адвокатського самоврядування та безпосередньо адвокатів. 

Глобальний світ, в якому особливого значення набуває інформація та 

інформаційно-комунікаційні процеси, актуалізує значимість гарантій 

конфіденційності відносин адвоката з клієнтом і збереження адвокатської 

таємниці, яка постає як комплексний інститут, що слугує побудові балансу 
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інтересів особи, суспільства і держави, а також визначає межу державного 

втручання у свободу здійснення адвокатом своїх професійних обов’язків із 

захисту прав і законних інтересів клієнта. 

Забезпечення конфіденційності в адвокатській діяльності передбачає 

функціонування системи заходів нормотворчого, правозастосовного, 

організаційного характеру, спрямованих на захист не просто інформації як об’єкта, 

а загалом процесу спілкування адвоката з клієнтом у будь-якій формі його прояву 

та фіксації. 

Дисциплінарний проступок як підстава притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвоката передбачає винну (умисну або внаслідок недбалості) 

протиправну поведінку адвоката (дію чи бездіяльність) у сфері професійної 

діяльності та поза нею, що спричиняє порушення законодавства, етичних норм, 

шкодить інтересам особи, авторитету адвокатури та репутації високого звання 

адвоката. 

Реалізація міжнародного принципу пропорційності при визначенні міри 

дисциплінарного стягнення вимагає існування трикомпонентної системи, що 

передбачає: а) вичерпний і однозначний перелік підстав притягнення адвоката 

до дисциплінарної відповідальності; б) раціональну градуйовану за ступенем 

суворості та достатню шкалу дисциплінарних санкцій; в) критерії призначення 

дисциплінарного стягнення. 

8. У глобальному сенсі адвокатська етика виступає універсальною 

системою координат, історично сформованою цінностями, ідеалами, світовими 

традиціями адвокатури в процесі узгодженого розвитку суспільної моралі та 

ціннісних орієнтирів людства, що знаходили своє вираження у певних приписах 

і нормах. Вона виступає специфічним регулятором професійної діяльності 

адвоката незалежно від країни його походження, сфери чи території діяльності, 

національних особливостей законодавчого регулювання. 

Адвокатська етика справляє двоякий вплив. З одного боку, вона трансформує 
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та «специфікує» норми суспільної моралі відносно адвокатів, «виховуючи» їх у 

дусі істинних цінностей та ідеалів адвокатури як правозахисного інституту, а з 

іншого – виступає запорукою суспільної довіри до нього крізь призму довіри та 

схвальної оцінки індивідуальних чеснот окремого адвоката. 

9. У глобальному просторі надання адвокатських послуг конфлікт інтересів 

має географічний, інформаційний, економічний і організаційний ракурси. Крім 

того, він вийшов «за межі» особистості адвоката, охопивши колективні 

організаційні форми його діяльності. 

Проявом впливу глобалізації на розвиток адвокатури та змістовну 

модифікацію конфлікту інтересів в адвокатській діяльності є його керованість 

як прогресивна стратегія, яка, на відміну від уникнення, передбачає управління 

конфліктом шляхом визначення передумов надання правової допомоги в 

ситуації суперечності. Чільне місце в цій стратегії відводиться впровадженню 

технологій, які дозволяють створити ефективні інформаційні бар’єри з метою 

попередження конфлікту інтересів. 

У відносинах із судом адвокат несе «тягар подвійного престижу»: адвокат 

повинен постійно дбати про честь і гідність власної професії в очах суспільства; 

адвокат повинен пам’ятати, що крізь призму його діяльності в судовому процесі 

в суспільстві формується авторитет судової влади в державі. 

Авторитет судової влади є метою найвищого порядку, яка зумовлює правові 

та етичні рамки поведінки адвоката відносно суду та інших учасників судового 

процесу. 

Глобальна економіка не лише формує попит на якість і специфіку 

професійних юридичних послуг у світі, а й проектує на цю сферу притаманний 

їй інструментарій, як то прибуток, рентабельність, економічна ефективність, 

менеджмент, маркетинг, реклама тощо. Проте, як середовище, адвокатура 

адаптує його з урахуванням специфіки власного функціонування, внаслідок 

чого цілковито економічні категорії набувають рис «моральності», породжуючи 
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питання допустимості їх застосування. 

Можливість і доцільність рекламування адвокатської діяльності випливає із 

загальних прав людини на інформацію, які в цьому контексті охоплюють два 

взаємопов’язані ракурси: інтерес адвоката як первинного суб’єкта адвокатської 

діяльності у поширенні інформації про себе у суспільстві (приватна складова); 

право потенційного споживача адвокатських послуг бути поінформованим про 

адвоката, його кваліфікацію, компетентність та репутацію (публічна складова). 

Реклама адвокатської діяльності обмежена «етичним інструментарієм» 

адвокатської професії. Приналежність адвокатури до системи правосуддя, її 

особливо значиме становище у суспільстві, особливості правового статусу 

адвоката, специфіка правових та етичних вимог, що до нього висуваються, 

обумовлюють неможливість застосування у даній сфері реклами у 

загальновживаному маркетинговому розумінні цього поняття. 

10. Питання формування гонорарної політики в адвокатській діяльності у 

глобальному просторі відзначається яскравим регіональним характером, 

детермінованим національними особливостями, традиціями, соціально-

культурними та економічними умовами функціонування адвокатури в кожній 

державі.  

У підходах регулювання гонорарної політики українська модель є 

ліберальною, сповідуючи договірні засади визначення гонорару, розмір якого 

повинен відповідати критерію розумності. Останній є суб’єктивною та 

ретроспективною категорією. 

Реалізація вітчизняними адвокатами можливості здійснювати діяльність на 

умовах «гонорару успіху» безпосередньо залежить від існування його 

регламентації на законодавчому/корпоративному рівнях. Лише в такому разі він 

наділяється юридичною силою та забезпечується судовим захистом. Відсутність в 

Україні нормативного регулювання умовного гонорару зумовила його судово-
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правову регламентацію, відповідно до якої в Україні його оголошено поза 

законом. 
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ДОДАТКИ  

                                                                                                       Додаток А
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Додаток Б 

 

Зведені дані статистичної звітності  

про кримінальні правопорушення 

Генеральної прокуратури України
6
 

 

2014/2015/2016/ 

2017 

Розпочато 

кримінальних 

проваджень 

Вручено 

повідомлень про 

підозру 

Кримінальне 

провадження 

направлено до 

суду 

Рішення по 

результатах 

розслідування 

не прийнято 

ст.374 КК 

України 
1/2/4/59 0/0/0/0 

0/0/0/0 1/2/4/59 

ст. 397 КК 

України 
22/41/55/497 1/0/0/0 

0/0/0/0 21/41/55/497 

ст. 398 КК 

України 
13/23/31/265 2/2/3/24 

2/1/2/0 11/22/28/245 

ст.399 КК 

України 
3/4/5/18 0/0/0/0 

0/0/0/0 3/4/5/18 

ст.400 КК 

України 
0/3/0/0 0/1/0/0 

0/1/0/0 0/2/0/0 

  

                                                           
6
 Єдині звіти про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2017 р. URL: 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820&c=edit&_c=fo  

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820&c=edit&_c=fo
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ДОДАТОК B 

 

АНКЕТА 

 

Шановні колеги! 

В рамках наукового дослідження проблем розвитку правового статусу 

вітчизняної адвокатури та адвоката в умовах глобалізації надзвичайно велике 

значення має думка адвокатів щодо окремих її практичних аспектів. 

Просимо Вас прийняти безпосередню участь у вказаному дослідженні та 

пропонуємо висловити свою позицію щодо питань, сформульованих у цій 

анкеті.  

Будь ласка, ознайомтеся зі змістом наведених нижче запитань та 

варіантами відповідей на них. Окремі питання, виходячи зі змісту, допускають 

одночасно декілька варіантів відповідей. Номери варіантів відповідей, які 

відповідають Вашій позиції, обведіть. В анкеті допускаються виправлення – у 

разі необхідності закресліть помилково обведений варіант та позначте 

правильну відповідь. 

Анкетування проводиться анонімно. Його результати будуть використані в 

узагальненому вигляді. Щиро дякуємо за допомогу. 

 

 

1. Ваш стаж адвокатської діяльності: 

а) до 3-х років; 

б) від 3-х до 5-ти років; 

в) до від 5-ти до 10-ти років; 

г) понад 10-ть років. 

 

2. Чи потребує сучасний національний інститут адвокатури будь-якого 
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вдосконалення з метою приведення його функціонування у відповідність до 

міжнародних стандартів організації адвокатури та адвокатської діяльності? 

а) ні, не потребує, інститут адвокатури повністю відповідає міжнародним 

стандартам; 

б) ні, не потребує загалом, але окремі моменти його діяльності можуть бути 

вдосконалені на галузевому рівні; 

в) так, потребує певних змін, у тому числі, й щодо принципів здійснення 

адвокатської діяльності; 

г) так, потребує кардинальних змін з метою приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів у цій галузі. 

 

3. Вкажіть, які, на Вашу думку, питання організації адвокатури та 

адвокатської діяльності в Україні потребують вдосконалення: 

а) суб’єктний склад (якісна та кількісна складові) осіб, що здійснюють 

забезпечення конституційного права громадян на якісну та доступну правову 

допомогу; 

б) порядок реалізації принципу змагальності в досудовому та судовому 

процесах; 

в) забезпечення професійних гарантій адвокатської діяльності у 

відповідності до європейських стандартів. 

 

4. Чи зустрічаєтесь Ви у Вашій професійній діяльності із міжнародно-

правовими нормами або нормами національного законодавства, що їм 

кореспондують? 

а) так, дуже часто; 

б) так, інколи; 

в) доводилося один раз або доводиться дуже рідко; 

г) ні, не доводилось ніколи. 
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5. Яке місце, на Вашу думку, має займати адвокатура в Україні? 

а) орган виконавчої влади; 

б) орган судової влади; 

в) повністю незалежна від держави асоціація адвокатів; 

г) незалежна асоціація адвокатів, частково контрольована державою. 

 

6. Чи відчуваєте Ви при здійсненні адвокатської діяльності потребу у 

створенні єдиної, самоврядної організації адвокатів України з обов’язковим 

членством? 

а) так; 

б) так, за умови невисоких членських внесків; 

в) так, якщо вона буде виконувати суто представницькі функції; 

г) ні. 

 

7. В яких випадках, на Вашу думку, держава має бути наділена правом 

втручання у діяльність адвокатури? 

а) допуск адвокатів до здійснення адвокатської діяльності; 

б) порушення адвокатом чинного законодавства або правил адвокатської 

етики; 

в) підвищення кваліфікації адвокатів; 

г) позбавлення адвокатів права займатися адвокатською діяльністю. 

 

8. Як ви відноситесь до системи постійного підвищення кваліфікації 

адвокатами? 

а) вважаю, що така система має існувати з обов’язковою переатестацією 

щонайменше один раз на п’ять років; 

б) вважаю, що з цією метою достатньо періодичного проходження 
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кваліфікаційних курсів; 

в) кваліфікація практикуючого адвоката є його основним знаряддям, а отже 

підвищення кваліфікації – має бути пріоритетним завданням на розсуд самого 

адвоката. 

 

9. Як Ви оцінюєте загалом сучасний професійний рівень адвокатів, що 

задіяні сьогодні у наданні правової допомоги? 

а) дуже позитивно; 

б) здебільшого позитивно; 

в) частіше за все негативно. 

 

10. Чи потрібно в Україні посилювати кваліфікаційні вимоги до осіб, що 

мають намір займатися адвокатською діяльністю? 

а) так, потрібно; 

б) ні, достатньо чинних вимог; 

в) вимоги необхідно послабити. 

 

11. Як Ви ставитесь до ідеї запровадження в Україні системи обов’язкової 

професійної підготовки осіб, що мають намір займатися адвокатською 

діяльністю, перед складанням ними кваліфікаційного іспиту? 

а) позитивно, оскільки це сприятиме підвищенню професійного рівня 

молодих адвокатів; 

б) нейтрально, оскільки принципових змін у рівні професійної 

підготовленості майбутніх адвокатів не відбудеться; 

в) негативно, оскільки така підготовка лише обмежуватиме доступ до 

професії. 

 

12. Як ви оцінюєте стан забезпечення професійних прав адвокатів в 
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Україні? 

а) позитивно; 

б) посередньо; 

в) задовільно; 

г) негативно; 

д) вкрай негативно. 

 

13. Чи стикаєтесь Ви у своїй адвокатській діяльності із випадками 

порушення своїх професійних прав і гарантій? 

а) так, стикаюсь систематично; 

б) так, стикаюсь час від часу; 

в) майже не стикаюсь; 

г) ні, не стикаюсь взагалі; 

 

14. З якими порушеннями своїх професійних прав та гарантій професійної 

діяльності ви стикались? 

а) необґрунтована відмова у допуску до участі у справі клієнта, захисті 

його прав та представництва інтересів; 

б) перешкоджання допуску до клієнта, що перебуває під вартою (в КЗД, 

ІТТ, СІЗО тощо); 

в) відсутність умов для конфіденційного побачення із клієнтом; 

г) обмеження свободи пересування для здійснення своїх професійних 

функцій; 

д) відсутність можливості ознайомитись із інформацією, документами і 

матеріалами, які необхідні для надання правової допомоги клієнту, 

необґрунтована відмова у їх наданні або допуску до них; 

е) перешкоджання адвокатському розслідуванню чи іншому правомірному 

збиранню відомостей, які необхідні для виконання професійних обов’язків; 
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є) неправомірне втручання в адвокатську діяльність у будь-яких формах; 

ж) застосування (погрози застосування) кримінального або 

адміністративного переслідування, цивільно-правових, фінансових чи 

дисциплінарних санкцій з метою впливу на адвоката; 

з) погрози застосування насильства, посягання на життя, здоров’я, майно 

адвоката або членів його родини у зв’язку із виконанням професійних 

обов’язків; 

і) порушення особистої недоторканності адвоката під час виконання 

професійних обов’язків; 

к) втручання в конфіденційне спілкування із клієнтом, посягання на 

адвокатську таємницю (в тому числі неправомірне проведення обшуку або 

огляду адвокатських приміщень, транспортних засобів адвоката, особистого 

обшуку адвоката, ознайомлення із матеріалами адвокатського досьє із 

подальшим їх вилученням або без нього, неправомірний арешт кореспонденції 

або зняття інформації з каналів зв’язку адвоката тощо). 

 

15. Чи доречним, на Вашу думку, буде розширення повноважень 

представників органів адвокатського самоврядування, що беруть участь у 

процесуальній дії, яка проводиться у адвокатському приміщенні і пов’язана із 

доступом до предметів і документів, які захищені професійною таємницею? 

а) так, оскільки це сприятиме посиленню гарантій недоторканності 

адвокатської таємниці; 

б) ні, оскільки це ускладнюватиме порядок провадження вказаних 

процесуальних дій. 

 

16. Як ви оцінюєте організаційні та матеріально-технічні умови праці 

адвокатів в приміщеннях судів загальної юрисдикції в Україні? 

а) позитивно; 
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б) посередньо; 

в) задовільно; 

г) негативно; 

д) вкрай негативно. 

 

17. На Вашу думку, чи відповідає чинний порядок дисциплінарного 

провадження щодо адвокатів принципам справедливого судочинства 

(змагальність, відкритість, презумпція невинуватості, достатність часу і 

можливостей для підготовки захисту тощо)? 

а) відповідає в повній мірі; 

б) в цілому відповідає, але існують певні недоліки в цьому питанні; 

в) відповідає частково, є серйозні недоліки у цьому питанні; 

г) не відповідає взагалі. 

 

18. Чи доцільним є розширення переліку дисциплінарних стягнень, 

передбачених ст.35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», з метою забезпечення більшої пропорційності визначення міри 

дисциплінарного впливу на адвоката, що вчинив дисциплінарне порушення? 

а) так; 

б) ні. 

 

19. На Вашу думку, чи допустимим є звільнення адвоката від 

дисциплінарної відповідальності у разі, якщо вчинене ним діяння (дія або 

бездіяльність) формально порушує вимоги законодавства про адвокатуру і 

адвокатську діяльність або/та правила адвокатської етики, але не завдало і не 

могло завдати шкоди правам і законним інтересам клієнта адвоката, іншим 

фізичним або юридичним особам, авторитету адвокатури, адвокатської професії 

та статусу адвоката? 
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а) так; 

б) ні. 

 

20. Якою мірою адвокат має бути незалежним у відносинах зі своїм 

клієнтом? 

а) адвокат має бути повністю незалежним у формуванні правової позиції у 

справі, прийняття рішення щодо лінії захисту прав клієнта, виборі засобів і 

методів виконання прийнятого доручення; 

б) при визначенні правової позиції у справі адвокат повинен керуватися 

вказівками клієнта, узгоджувати з ним лінію захисту його прав, однак він є 

незалежним у питаннях визначення засобів, тактики і методики виконання 

прийнятого доручення; 

в) адвокат повинен виконувати всі вказівки клієнта та узгоджувати з ним 

будь-які питання, пов’язані із виконанням прийнятого доручення. 

 

21. Вкажіть Ваше особисте ставлення до публічної критики дій і рішень 

суду з боку адвоката: 

а) подібна критика є недопустимою, оскільки вона підриває авторитет 

судової влади у суспільстві, є засобом тиску на суд і суперечить інтересам 

судочинства; 

б) адвокат має право на публічне обговорення дій і рішень суду критичного 

характеру, але лише за умови, якщо його висловлювання не виходитимуть за 

межі професійної етики і будуть стосуватися виключно матеріально-правових і 

процесуальних аспектів справи і не будуть зачіпати професійні чи особисті 

якості судді або іншого суб’єкта процесуальної діяльності; 

в) адвокат має право на публічну критику дій і рішень суду в тій мірі, в якій 

це необхідно для захисту інтересів його клієнта. 
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22. Чи приділяєте Ви увагу навчанню молодих адвокатів? 

а) так, приділяю; 

б) приділяю, але не в значній мірі; 

в) майже не приділяю; 

г) ні, не приділяю. 

 

23. Чи застосовуєте Ви у своїй практичній діяльності рекламу для 

популяризації своїх правових послуг? 

а) так; 

б) ні. 

 

24. Чи погоджуєтесь Ви із необхідністю більш детальної регламентації у 

Правилах адвокатської етики питань, пов’язаних із рекламуванням адвокатської 

діяльності, критеріями її допустимості, форми, змістовного наповнення, 

вимогами для окремих способів поширення інформації про адвоката, 

адвокатське бюро або адвокатське об’єднання (наприклад, інтернет-реклама, 

створення веб-сайту, розміщення інформації в бізнес-каталогах, довідниках, 

«жовтих сторінках», зовнішня реклама тощо)? 

а) так, оскільки це забезпечить розумну конкуренцію серед адвокатів в 

етично допустимих межах без шкоди для авторитету адвокатури у суспільстві; 

б) ні, оскільки сфера адвокатських послуг повинна розвиватися в умовах 

вільної конкуренції на ринкових засадах без надмірної регламентації, в тому 

числі і у питаннях рекламування адвокатської діяльності. 

 

25. Яка, на Вашу думку, система оплати праці адвокатів є найбільш 

оптимальною для України? 

а) вільне визначення розміру гонорару та порядку його сплати на підставі 

договору між адвокатом і клієнтом; 
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б) встановлення розміру гонорару та порядку його сплати на основі 

нормативно визначених тарифів, базових ставок, коефіцієнтів тощо. 

 

26. Чи застосовуєте Ви у своїй практиці «гонорари успіху» (розмір 

гонорару залежить від результату справи)? 

а) застосовую постійно; 

б) застосовую час від часу; 

в) майже не застосовую; 

г) не застосовую взагалі. 

 

27. Які з наведених нижче ознак, на Вашу думку, в найбільшій мірі 

обумовлюють пріоритетну роль адвокатури в наданні правової допомоги 

населенню: 

а) правова допомога, що надається адвокатами, носить професійний 

характер; 

б) надання правової допомоги для адвокатів є єдиним напрямком їх 

професійної діяльності; 

в) наявність корпоративного контролю з боку органів адвокатського 

самоврядування за якістю надаваної адвокатами правовою допомогою; 

г) наявність специфічних етичних правил, яким мають слідувати адвокати 

при наданні правової допомоги; 

д) особливі законодавчо визначені повноваження адвокатів та гарантії їх 

професійної діяльності, які не характерні для інших суб’єктів надання правової 

допомоги; 

е) посилені кваліфікаційні вимоги, що висуваються до осіб, які мають намір 

займатися адвокатською діяльністю; 

є) розгалужена мережа індивідуально практикуючих адвокатів, 

адвокатських бюро та адвокатських об’єднань, що забезпечує доступність 
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правової допомоги незалежно від місця перебування особи, що її потребує; 

ж) пріоритетність для адвоката інтересів клієнта перед іншими приватними 

або публічними інтересами. 

 

 

28. На Вашу думку, чи є на сьогоднішній день адвокат повноправним 

суб’єктом кримінального процесуального доказування нарівні із прокурором 

або слідчим? 

а) так; 

б) ні. 
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ПІДСУМКИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 

 

За спеціально розробленою анкетою, яка містить актуальні питання, 

пов’язані з предметом дисертаційного дослідження, було опитано 548 адвокатів. 

За результатами аналізу підсумків анкетного опитування були отримані 

наступні дані: 

 

 
Абсолютна 
кількість 
відповідей 

Відносна 
кількість 
відповідей 

1. Ваш стаж адвокатської діяльності: 

а) до 3-х років 132 24% 

б) від 3-х до 5-ти років 126 23% 

в) до від 5-ти до 10-ти років 208 38% 

г) понад 10-ть років 82 15% 
 

2. Чи потребує сучасний національний інститут адвокатури будь-якого 

вдосконалення з метою приведення його функціонування у відповідність до міжнародних 

стандартів організації адвокатури та адвокатської діяльності? 

а) ні, не потребує, інститут адвокатури повністю відповідає 

міжнародним стандартам 
60 11% 

б) ні, не потребує в цілому, але окремі моменти його діяльності 

можуть бути вдосконалені на галузевому рівні 
159 29% 

в) так, потребує певних змін, у тому числі, й щодо принципів 

здійснення адвокатської діяльності 
236 43% 

г) так, потребує кардинальних змін з метою приведення у 

відповідність до міжнародних стандартів у цій галузі 
93 17% 

 

3. Вкажіть, які, на Вашу думку, питання організації адвокатури та адвокатської 

діяльності в Україні потребують вдосконалення: 

а) суб’єктний склад (якісна та кількісна складові) осіб, що 

здійснюють забезпечення конституційного права громадян на якісну 

та доступну правову допомогу 

137 25% 

б) порядок реалізації принципу змагальності в досудовому та 

судовому процесах 
269 49% 

в) забезпечення професійних гарантій адвокатської діяльності 

у відповідності до європейських стандартів 
290 53% 

 

4. Чи зустрічаєтесь Ви у Вашій професійній діяльності із міжнародно-правовими 

нормами або нормами національного законодавства, що їм кореспондують? 

а) так, дуже часто 175 32% 

б) так, інколи 197 36% 

в) доводилося один раз або доводиться дуже рідко 121 22% 

г) ні, не доводилось ніколи 55 10% 
 



 

 

 

485 

 
Абсолютна 
кількість 
відповідей 

Відносна 
кількість 
відповідей 

5. Яке місце, на Вашу думку, має займати адвокатура в Україні? 

а) орган виконавчої влади 16 3% 

б) орган судової влади 72 13% 

в) повністю незалежна від держави асоціація адвокатів 345 63% 

г) незалежна асоціація адвокатів, частково контрольована 

державою 
115 21% 

 

6. Чи відчуваєте Ви при здійсненні адвокатської діяльності потребу у створенні 

єдиної, самоврядної організації адвокатів України з обов’язковим членством? 

а) так 175 32% 

б) так, за умови невисоких членських внесків 236 43% 

в) так, якщо вона буде виконувати суто представницькі функції 93 17% 

г) ні 44 5% 
 

7. В яких випадках, на Вашу думку, держава має бути наділена правом втручання у 

діяльність адвокатури? 

а) допуск адвокатів до здійснення адвокатської діяльності 93 17% 

б) порушення адвокатом чинного законодавства або правил 

адвокатської етики 
477 87% 

в) підвищення кваліфікації адвокатів 345 63% 

г) позбавлення адвокатів права займатися адвокатською 

діяльністю 
60 11% 

 

8. Як ви відноситесь до системи постійного підвищення кваліфікації адвокатами? 

а) вважаю, що така система має існувати з обов’язковою 

переатестацією щонайменше один раз на п’ять років 
181 33% 

б) вважаю, що з цією метою достатньо періодичного 

проходження кваліфікаційних курсів 
214 39% 

в) кваліфікація практикуючого адвоката є його основним 

знаряддям, а отже підвищення кваліфікації – має бути пріоритетним 

завданням на розсуд самого адвоката 

153 28% 

 

9. Ви оцінюєте взагалі сучасний професійний рівень адвокатів, що задіяні сьогодні у 

наданні правової допомоги? 

а) дуже позитивно 33 6% 

б) позитивно, як правило 351 64% 

в) частіше за все негативно 164 30% 
 

10.Чи потрібно в Україні посилювати кваліфікаційні вимоги до осіб, що мають намір 

займатися адвокатською діяльністю? 

а) так, потрібно 208 38% 

б) ні, достатньо чинних вимог 301 55% 

в) вимоги необхідно послабити 39 7% 
 

11. Як Ви ставитесь до ідеї запровадження в Україні системи обов’язкової 
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Абсолютна 
кількість 
відповідей 

Відносна 
кількість 
відповідей 

професійної підготовки осіб, що мають намір займатися адвокатською діяльністю, перед 

складанням ними кваліфікаційного іспиту? 

а) позитивно, оскільки це сприятиме підвищенню 

професійного рівня молодих адвокатів 
334 61% 

б) нейтрально, оскільки принципових змін у рівні професійної 

підготовленості майбутніх адвокатів не відбудеться 
66 12% 

в) негативно, оскільки така підготовка лише обмежуватиме 

доступ до професії 
148 27% 

 

12. Як ви оцінюєте стан забезпечення професійних прав адвокатів в Україні? 

а) позитивно 33 6% 

б) посередньо 153 28% 

в) задовільно 214 39% 

г) негативно 137 25% 

д) вкрай негативно 11 2% 
 

13. Чи стикаєтесь Ви у своїй адвокатській діяльності із випадками порушення своїх 

професійних прав і гарантій? 

а) так, стикаюсь систематично 55 10% 

б) так, стикаюсь час від часу 367 67% 

в) майже не стикаюсь 99 18% 

г) ні, не стикаюсь взагалі 27 5% 
 

14. З якими порушеннями своїх професійних прав та гарантій професійної діяльності 

ви стикались? 

а) необґрунтована відмова у допуску до участі у справі клієнта, 

захисті його прав та представництва інтересів 
22 4% 

б) перешкоджання допуску до клієнта, що перебуває під 

вартою (в КЗД, ІТТ, СІЗО тощо) 
323 59% 

в) відсутність умов для конфіденційного побачення із клієнтом 38 7% 

г) обмеження свободи пересування для здійснення своїх 

професійних функцій 
5 1% 

д) відсутність можливості ознайомитись із інформацією, 

документами і матеріалами, які необхідні для надання правової 

допомоги клієнту, необґрунтована відмова у їх наданні або допуску 

до них 

422 77% 

е) перешкоджання адвокатському розслідуванню чи іншому 

правомірному збиранню відомостей, які необхідні для виконання 

професійних обов’язків 

99 18% 

є) неправомірне втручання в адвокатську діяльність у будь-

яких формах 
186 34% 

ж) застосування (погрози застосування) кримінального або 

адміністративного переслідування, цивільно-правових, фінансових 

чи дисциплінарних санкцій з метою впливу на адвоката 

11 2% 

з) погрози застосування насильства, посягання на життя, 27 5% 
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здоров’я, майно адвоката або членів його родини у зв’язку із 

виконанням професійних обов’язків 

і) порушення особистої недоторканності адвоката під час 

виконання професійних обов’язків 
16 3% 

к) втручання в конфіденційне спілкування із клієнтом, 

посягання на адвокатську таємницю (в тому числі неправомірне 

проведення обшуку або огляду адвокатських приміщень, 

транспортних засобів адвоката, особистого обшуку адвоката, 

ознайомлення із матеріалами адвокатського досьє із подальшим їх 

вилученням або без нього, неправомірний арешт кореспонденції або 

зняття інформації з каналів зв’язку адвоката тощо) 

93 17% 

 

15. Чи доречним, на Вашу думку, буде розширення повноважень представників 

органів адвокатського самоврядування, що беруть участь у процесуальній дії, яка 

проводиться у адвокатському приміщенні і пов’язана із доступом до предметів і 

документів, які захищені професійною таємницею? 

а) так, оскільки це сприятиме посиленню гарантій 

недоторканності адвокатської таємниці 
389 71% 

б) ні, оскільки це ускладнюватиме порядок провадження 

вказаних процесуальних дій 
159 29% 

 

16. Як ви оцінюєте організаційні та матеріально-технічні умови праці адвокатів в 

приміщеннях судів загальної юрисдикції в Україні? 

а) позитивно 11 2% 

б) посередньо 66 12% 

в) задовільно 153 28% 

г) негативно 225 41% 

д) вкрай негативно 93 17% 
 

17. На Вашу думку, чи відповідає чинний порядок дисциплінарного провадження щодо 

адвокатів принципам справедливого судочинства (змагальність, відкритість, презумпція 

невинуватості, достатність часу і можливостей для підготовки захисту тощо)? 

а) відповідає в повній мірі 82 15% 

б) в цілому відповідає, але існують певні недоліки в цьому 

питанні 
367 67% 

в) відповідає частково, є серйозні недоліки у цьому питанні 99 18% 

г) не відповідає взагалі - - 
 

18. Чи доцільним є розширення переліку дисциплінарних стягнень, передбачених 

ст.35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з метою забезпечення 

більшої пропорційності визначення міри дисциплінарного впливу на адвоката, що вчинив 

дисциплінарне порушення? 

а) так 312 57% 

б) ні 236 43% 
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19. На Вашу думку, чи допустимим є звільнення адвоката від дисциплінарної 

відповідальності у разі, якщо вчинене ним діяння (дія або бездіяльність) формально 

порушує вимоги законодавства про адвокатуру і адвокатську діяльність або/та правила 

адвокатської етики, але не завдало і не могло завдати шкоди правам і законним інтересам 

клієнта адвоката, іншим фізичним або юридичним особам, авторитету адвокатури, 

адвокатської професії та статусу адвоката? 

а) так 345 63% 

б) ні 203 37% 
 

20. Якою мірою адвокат має бути незалежним у відносинах зі своїм клієнтом? 

а) адвокат має бути повністю незалежним у формуванні 

правової позиції у справі, прийняття рішення щодо лінії захисту 

прав клієнта, виборі засобів і методів виконання прийнятого 

доручення 

99 18% 

б) при визначенні правової позиції у справі адвокат повинен 

керуватися вказівками клієнта, узгоджувати з ним лінію захисту 

його прав, однак він є незалежним у питаннях визначення засобів, 

тактики і методики виконання прийнятого доручення 

427 78% 

в) адвокат повинен виконувати всі вказівки клієнта та 

узгоджувати з ним будь-які питання, пов’язані із виконанням 

прийнятого доручення 

22 4% 

 

21. Вкажіть Ваше особисте ставлення до публічної критики дій і рішень суду з боку 

адвоката 

а) подібна критика є недопустимою, оскільки вона підриває 

авторитет судової влади у суспільстві, є засобом тиску на суд і 

суперечить інтересам судочинства 

121 22% 

б) адвокат має право на публічне обговорення дій і рішень 

суду критичного характеру, але лише за умови, якщо його 

висловлювання не виходитимуть за межі професійної етики і будуть 

стосуватися виключно матеріально-правових і процесуальних 

аспектів справи і не будуть зачіпати професійні чи особисті якості 

судді або іншого суб’єкта процесуальної діяльності 

378 69% 

в) адвокат має право на публічну критику дій і рішень суду в 

тій мірі, в якій це необхідно для захисту інтересів його клієнта 
49 9% 

 

22. Чи приділяєте Ви увагу навчанню молодих адвокатів? 

а) так, приділяю 104 19% 

б) приділяю, але не в значній мірі 203 37% 

в) майже не приділяю 170 31% 

г) ні, не приділяю 71 13% 
 

23. Чи застосовуєте Ви у своїй практичній діяльності рекламу для популяризації 

своїх правових послуг? 

а) так 389 71% 
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б) ні 159 29% 
 

24. Чи погоджуєтесь Ви із необхідністю більш детальної регламентації у Правилах 

адвокатської етики питань, пов’язаних із рекламуванням адвокатської діяльності, 

критеріями її допустимості, форми, змістовного наповнення, вимогами для окремих 

способів поширення інформації про адвоката, адвокатське бюро або адвокатське 

об’єднання (наприклад, інтернет-реклама, створення веб-сайту, розміщення інформації в 

бізнес-каталогах, довідниках, «жовтих сторінках», зовнішня реклама тощо)? 

а) так, оскільки це забезпечить розумну конкуренцію серед 

адвокатів в етично допустимих межах без шкоди для авторитету 

адвокатури у суспільстві 

351 64% 

б) ні, оскільки сфера адвокатських послуг повинна розвиватися 

в умовах вільної конкуренції на ринкових засадах без надмірної 

регламентації, в тому числі і у питаннях рекламування адвокатської 

діяльності 

197 36% 

 

25. Яка, на Вашу думку, система оплати праці адвокатів є найбільш оптимальною 

для України? 

а) вільне визначення розміру гонорару та порядку його сплати 

на підставі договору між адвокатом і клієнтом 
488 89% 

б) встановлення розміру гонорару та порядку його сплати на 

основі нормативно визначених тарифів, базових ставок, коефіцієнтів 

тощо 

60 11% 

 

26. Чи застосовуєте Ви у своїй практиці «гонорар успіху» (розмір гонорару залежить 

від результату справи)? 

а) застосовую постійно 82 15% 

б) застосовую час від часу 296 54% 

в) майже не застосовую 132 24% 

г) не застосовую взагалі 38 7% 
 

27. Які з наведених нижче ознак, на Вашу думку, в найбільшій мірі обумовлюють 

пріоритетну роль адвокатури в наданні правової допомоги населенню: 

а) правова допомога, що надається адвокатами, носить 

професійний характер 
389 71% 

б) надання правової допомоги для адвокатів є єдиним 

напрямком їх професійної діяльності 
159 29% 

в) наявність корпоративного контролю з боку органів 

адвокатського самоврядування за якістю надаваної адвокатами 

правовою допомогою 

318 58% 

г) наявність специфічних етичних правил, яким мають 

слідувати адвокати при наданні правової допомоги 
241 44% 

д) особливі законодавчо визначені повноваження адвокатів та 

гарантії їх професійної діяльності, які не характерні для інших 

суб’єктів надання правової допомоги 

367 67% 
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е) посилені кваліфікаційні вимоги, що висуваються до осіб, які 

мають намір займатися адвокатською діяльністю 
214 39% 

є) розгалужена мережа індивідуально практикуючих адвокатів, 

адвокатських бюро та адвокатських об’єднань, що забезпечує 

доступність правової допомоги незалежно від місця перебування 

особи, що її потребує 

93 17% 

ж) пріоритетність для адвоката інтересів клієнта перед іншими 

приватними або публічними інтересами 
395 72% 

 

28. На Вашу думку, чи є на сьогоднішній день адвокат повноправним суб’єктом 

кримінального процесуального доказування нарівні з прокурором або слідчим? 

а) так 44 8% 

б) ні 504 92% 
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заочна форма участі), «Актуальні проблеми судового права» (м. Харків, 23 
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