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Анотація. Метою статті є аналіз правового статусу адвоката (як особи, на яку
покладено конституційний обов’язок – надання правничої (правової) допомоги
на професійній незалежній основі) на основі дослідження таких 3-х аспектів: 1)
правова основа діяльності інституту адвокатури; 2) правовий статус адвоката в
Україні; 3) конституційно-правові реформи адвокатури в Україні у контексті
євроінтеграції.
У статті проаналізовано суть, визначено роль і місце інститут адвокатури в
системі діючих правоохоронних органів України. Визначено правову основу
діяльності інституту адвокатури. Проведено аналіз правового статусу адвоката
в Україні. Розкрито особливості (переваги, недоліки) конституційно-правової
реформи адвокатури в Україні з урахуванням загальновизнаних європейських
практик та міжнародних стандартів у сфері судочинства. Сформульовано
рекомендації теоретичного і практичного характеру, а саме:
1. Визначення терміну «адвокат» подати у такій формі: є фізичною особою, яка
має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, та
відомості про яку внесено до електронної бази даних (сьогодні – Єдиний
реєстр адвокатів України), яка (тобто база даних) містить відомості (дані) про
адвокатів (України, іноземних держав), які відповідно до Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» набули права на зайняття адвокатською
діяльністю.
2. Реформування інституту адвокатури в незалежній Україні (в практичній
площині), підтримуючи думку фахівців, повинно передбачати підготовку та
внесення певних (конкретних, чітких) змін до Конституції України, особливо в
контексті доповнення Конституції України окремим розділом під назвою
«Адвокатура». Ця конституційна зміна є надзвичайно важливою, актуальною та
доцільною, оскільки адвокатура сприяє (реалізує) своєю діяльністю виконання
такої конституційної функції держави, як реалізація та захист прав, свобод і
інтересів людини та громадянина.
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правнича

(правова)
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адвокатура;

Abstract. The purpose of the article is to analyze the legal status of a lawyer (as a
person entrusted with the constitutional duty of providing legal assistance on a
professional independent basis) on the grounds of studying the following three
aspects: 1) the legal basis of the institute of advocacy; 2) the legal status of the
lawyer in Ukraine; 3) constitutional and legal reforms of advocacy in Ukraine in the
context of European integration.
The article analyzes the essence, determines the role and place of the institute of
advocacy in the system of functioning of law enforcement bodies of Ukraine. The
4001

Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2019. Vol. 5. No 5

ISSN 2413-9009

legal basis for the work of the institute of advocacy is determined. The analysis of the
legal status of the lawyer in Ukraine is conducted. The peculiarities (advantages,
disadvantages) of the constitutional and legal reform of advocacy in Ukraine are
revealed, taking into account the generally recognized European practices and
international standards in the field of legal proceedings. The recommendations of the
theoretical and practical nature are formulated, namely:
1. Definition of the term “lawyer” should be submitted in the following form: it is an
individual who has a certificate, conforming the right to practice advocacy in Ukraine,
whose data is included in the electronic database (today – the Uniform Register of
Advocates of Ukraine), which (i. e. the database) contains information (data) about
the lawyers (Ukraine, foreign states), who, in accordance with the Law of Ukraine “On
advocacy and advocacy activity”, acquired the right to exercise advocacy.
2. Reforming the institute of advocacy in independent Ukraine (in practical terms),
supporting the opinion of experts, should provide for the preparation and introduction
of certain (concrete, clear) changes to the Constitution of Ukraine, especially in the
context of supplementing the Constitution of Ukraine with a separate section entitled
“Advocacy”. This constitutional change is extremely important, relevant and
expedient, since advocacy promotes (implements) by its activities the fulfillment of
such a constitutional function of the state as the realization and protection of the
rights, freedoms and interests of a person and a citizen.
Keywords: lawyer; legal assistance; advocacy; advocacy activity.

ВСТУП
Згідно ст. 3 Конституції України будь-яка людина, її власне життя, охорона здоров’я, людська гідність, честь і цінність людської особистості (рівність, справедливість, недоторканність та безпека), права і свободи людини, їх
гарантії та забезпечення, визнаються в Україні (як соціально орієнтованої держави [1, 2,
3]) найвищою соціальною цінністю [4]. Представлене положення (ст. 3 у Конституції
України [4]) викладено стисло і в значній мірі
відтворює (передає) зміст (ключову сутність)
концептуальних засад преамбули Загальної
декларації прав людини [5]. Реалізація цього
положення та інших положень, викладених у
Конституції України [4], є основними (головними) завданнями української держави.
Водночас варто зазначити, що сьогодні в
Україні питаннями (практичною реалізацією)
захисту прав і свобод людини та громадянина
займаються суди (судова влада) та система
правоохоронних органів [6, 7, 8]. Сучасна теорія [8, 9, 10] та юридична практика в Україні
доводить, що до основних (головних) напрямів правоохоронної діяльності доцільно віднести [10]:
1) досудове розслідування (дізнання, досудове слідство);
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2) державний контроль та прокурорський
нагляд [11];
3) здійснення правосуддя;
4) здійснення захисту у кримінальних справах (провадженнях) [12];
5) надання іншої (інших видів) правничої
(правової, юридичної) допомоги.
З огляду на вищезазначене, погоджуємося із
думкою Т. Курило [10] про те, що у системі
судів та правоохоронних органів значну роль
і особливе місце займає інститут адвокатури.
Літературні джерела [13, 14, 15] засвідчують,
що поняття і сутність інституту адвокатури
виник ще у древніх народів, формування якого тісно взаємопов’язане із появою перших
паростків судової системи (влади).
Поряд з тим, на основі аналізу друкованих
пам’ятків видатних адвокатів окремих країн,
зокрема держав-членів Європейського Союзу,
про професію адвоката та ораторське мистецтво [14, 16] з’ясовано, що у кожного (конкретного) народу історичний шлях формування інституту адвокатури відбувався по різному, включаючи історію української адвокатури, і пройшов досить багато етапів становлення і розвитку.
Світовий досвід про професійну діяльність
адвокатів і юридичну допомогу був комплексно узагальнений і отримав нормативне об4002
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ґрунтування у міжнародно-правовому документі «Основні положення про роль адвокатів» (Basic Principles on the Role of Lawyers) [17],
прийнятого VIII (Восьмим) Конгресом Організації Об’єднаних Націй (надалі – ООН) по
запобіганню злочинам у серпні 1990 року. У
Основних положеннях [17] (на основі:
1) Статуту ООН [18];
2) Загальної декларації прав людини [5];
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1) функцію професійно-правового контролю;
2) медіативну функцію, тобто здійснює гармонізацію відносини між громадянським суспільством та державою;
3) просвітницьку функцію через поширення
правової просвіти та привчання (навчання)
людей вирішувати свої проблеми відповідно
до закону (або в рамках закону) і за допомогою закону;

3) Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права [19] та Міжнародного пакту
про економічні, соціальні і культурні права
[20] (Міжнародні пакти ратифіковано Указом
Президії Верховної Ради Української РСР N
2148-VIII (2148-08) від 19.10.73 р.);

4) виховну функцію через навчання стажерів,
помічників адвокатів та адвокатів;

4) інших загальновизнаних документів на
світовому рівні, які приведені у цьому Положенні [17]) – детально розглянуто (представлено) всі ключові сторони професійної діяльності адвокатів, включаючи їх права,
обов’язки та гарантії діяльності, а також визначено систему (види) зобов’язань урядів,
судів і адміністративних органів (або органів
влади, що надають адміністративні послуги)
щодо забезпечення якісної, ефективної і незалежної роботи адвокатів, включаючи юридичне консультування та надання професійної правничої (правової) допомоги всім тим,
хто її потребує в судах або трибуналах чи інших адміністративних органах. При цьому
особлива увага, відповідно до Основних положень [17], має приділятися бідним та іншим незаможнім людям [13, 17].

6) функцію законотворчої ініціативи [24].

З’ясовано, що адвокатуру можна розглядати в
різноманітних аспектах і як багатоаспектну
категорію, котра відображає діяльність, що
спрямована на захист прав і свобод та законних інтересів фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства (апатридів)) і/або юридичних осіб [10, 21, 22, 23].
Тут, підтримуючи думку науковців [10, 22, 23,
24], доцільно визначити місце і роль адвокатури (як виду діяльності, зокрема професійного) з урахуванням її соціального значення,
де важливим її елементом є контрольностимулююча функція, яку вона успішно реалізовує сьогодні в Україні. У праці [24] зазначено, що адвокатура, крім надання професійної правничої (правової) допомоги (свого основного функціонального призначення),
включає (реалізовує) такі соціальні функції,
як:
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5) нормотворчу функцію на основі прийняття
внутрішнього законодавства, що регулює адвокатську діяльність (незалежну професійну
діяльність адвокатів);
Звідси очевидно, що [24, 25, 26]:
1) адвокати своєю участю у процесах (через
реалізацію соціальних функцій, приведених
вище) стимулюють інші органи влади працювати відповідально, якісно, ефективно, відповідно до закону (або в рамках закону) і за
допомогою закону;
2) адвокатська діяльність (як за змістом, так і
за формою) має досить вагоме значення у різноманітних сферах суспільного життя, особливо це стосується адвокатури України в системі економічних і політичних відносин, виходячи із п. 3 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 р.
№ 276/2015.
Із ст. 2 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» [25] випливає і можна стверджувати, що:
1) адвокатура (інституційна адвокатура) – це
недержавний самоврядний інститут, який
самостійно і незалежно вирішує та реалізовує
питання (комплекс питань) щодо своєї організації та діяльності;
2) завдання адвокатури (інституційної адвокатури) – надання фізичним особам (громадянам України, іноземцям, особам без громадянства (апатридам)) і юридичним особам
усіх видів правничої (правової, юридичної)
допомоги на професійній незалежній основі.
В контексті цього можна зробити висновок
[10, 25, 26, 27]: адвокатура (як недержавна
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структура, інституція) є професійним
об’єднанням і незалежним від органів влади,
яка виконує одну із ключових функцій держави – захист прав, свобод і законних інтересів особи (фізичної, юридичної).
За результатами аналізу праць [22, 28, 29]
вважаємо за можливе запропонувати таку
дефініцію поняття «адвокат»: це фізична особа, яка відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] набула правовий статус адвоката, а також відповідне право здійснювати адвокатську діяльність щодо захисту, представництва та надання інших видів правничої (правової, юридичної) допомоги клієнтам на професійній
незалежній основі.
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1. Правовими засадами здійснення незалежної професійної діяльності адвоката в Україні
відповідно
до
і
в
умовах
сучасних євроінтеграційних процесів є певна (конкретна, визначена) сукупність нормативноправових (законодавчих) актів (правових
норм), які визначають (формують) особливості і специфіку правового регулювання особливого порядку діяльності (функціонування)
адвокатури та здійснення адвокатом своєї
діяльності (на професійній незалежній основі) на території України.
2. Нормативно-правові (законодавчі) акти
(правові норми), які регулюють порядок організації та здійснення адвокатської діяльності в Україні, доцільно поділити на 3-и групи:

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що окремі проблемні питання
(аспекти) становлення і розвитку інституту
адвокатури та правового статусу адвоката
досліджували такі вчені-юристи та практики,
як Н. Бакаянова [14], А. Бірюкова [29], Т. Варфоломеєва [13, 30], Т. Вільчик [24, 31], В. Заборовский [22, 23, 28], А. Козьміних [21],
Т. Курило [10], Ю. Меліхова [27], С. Прилуцький [32, 33], О. Святоцький [15], Л. Шевелюк
[34], A. Boon [35], B. Mescher [36], D. Nicolson
[37], R. Walker [38] та інші. Водночас слід зазначити, що об’єктом гострих дискусій залишається питання – адвокат як суб’єкт надання правничої (правової) допомоги клієнту на
професійній незалежній основі. Все це обумовило актуальність, важливість і доцільність
дослідження у цьому напрямі, визначило його тему та мету.

1) Конституція України [4] (основне джерело
національного (українського) законодавства)
та закони України:

Тому метою статті є аналіз правового статусу
адвоката (як особи, на яку покладено конституційний обов’язок – надання правничої
(правової) допомоги на професійній незалежній основі) на основі дослідження таких 3-х
аспектів: 1) правова основа діяльності інституту адвокатури – (1); 2) конституційноправові реформи адвокатури в Україні у контексті євроінтеграції – (2); 3) правовий статус
адвоката в Україні – (3).

3) локальні (або корпоративні) нормативноправові
акти
(статути
адвокатських
об’єднань, адвокатських бюро тощо), цивільно-правові угоди тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Що стосується першого (1) аспекту дослідження (щодо правової основи діяльності інституту адвокатури), то за результатами аналізу наукової праці Т. Курило [10] встановлено, що:
Section “Law”

- Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25];
- Закон України «Про безоплатну правову
(правничу) допомогу» [39];
- міжнародно-правові документи (акти, правові норми), які є частиною законодавства
України і визначають стратегію розвитку, зокрема такі: [17, 40, 41, 42].
2) підзаконні нормативно-правові (законодавчі) акти України, зокрема:
- Правила адвокатської етики [43];
- відповідні Укази Президента України у цьому напрямі тощо.

Звідси очевидно, що Конституція України [4]
(як джерело найвищої юридичної сили) є основним нормативно-правовим (законодавчим) актом, що визначає професійну діяльність адвоката в Україні. Основний Закон
(Конституція України) визначає: «Кожен має
право на професійну правничу допомогу. У
випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у
виборі захисника своїх прав» (ст. 59 Конституції України) [4]. Ця стаття (тобто ст. 59)
прямо (безпосередньо) пов’язана з адвокатурою, а ст. 131-2 Конституції України [4] визначає основну функцію адвокатури – надан4004
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ня професійної правничої (правової, юридичної) допомоги в Україні, а також встановлює,
що незалежність (самостійність) адвокатури
гарантується державою Україна. Водночас
доцільно відмітити той факт, що сьогодні у
Основному Законі [4] відсутнє одне з основних і важливих питань адвокатури (яка виконує одну із ключових функцій держави – захист прав, свобод і законних інтересів особи
(фізичної, юридичної)) – питання про її правовий статус [10].
Реформування інституту адвокатури в незалежній Україні (в практичній площині), підтримуючи думку фахівців [10, 21, 44, 45, 46],
повинно передбачати підготовку та внесення
певних (конкретних, чітких) змін до Конституції України [4], особливо в контексті доповнення Конституції України окремим розділом
під назвою «Адвокатура», який повинен передбачати: 1) правовий статус; 2) основні завдання; 3) структуру та організацію; 4) характеристику статусу адвоката і його професійну діяльність тощо.
Все це, враховуючи думку науковців Т. Курило [10], Л. Сопільника та Р. Сопільника [45],
затвердило б статус адвоката в нашій державі, а також усунуло б ряд окремих питань
(проблемних аспектів), що стосуються недооцінки інституту адвокатури і особи адвоката
в Україні в умовах сучасних євроінтеграційних процесів.
В контексті цього, на особливу увагу заслуговують наукові праці Т. Вільчик [31], С. Прилуцького [32], М. Коваліва, Р. Скриньковського
та інших [47], за результатами аналізу яких
(тобто праць) можна стверджувати, що адвокатурі (як незалежному самостійному професійно-правовому правозахисному інституту в
Україні) належить важлива роль і відведено
особливе місце у конституційно-правовому
механізмі системи забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина
у всіх сферах життя, оскільки адвокатура
сприяє (реалізує) своєю діяльністю виконання такої конституційної функції держави, як
реалізація та захист прав, свобод і інтересів
людини та громадянина.
Тут варто також наголосити, що в ст. 59 Конституції України [4] йдеться про застосування
терміну «правнича допомога», а ст. 26 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] говорить, що адвокатська діяльність здійснюється на основі договору про
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надання правової допомоги. Термін «правова
допомога» зустрічається і у ст. 15 Цивільного
процесуального кодексу України [49], ст. 20
Кримінального процесуального кодексу
України [50], в Законі України «Про безоплатну правову допомогу» [39], в рішеннях Конституційного Суду України тощо. В контексті
цього з’ясовано [48]: терміни «правовий»,
«правничий» та «юридичний» є певними і відповідними родо-видовими синонімами, що
обумовлено особливостями (стандартами,
специфікою) української мови.
Що стосується другого аспекту (2) дослідження (щодо конституційно-правової реформи адвокатури в Україні у контексті євроінтеграції), то як свідчать результати аналізу
наукових праць Т. Курило [10], Т. Вільчик [31]
та існуюча юридична практика в Україні (на
основі аналізу Звіту [51]), в даний час реформування, модернізація та наближення до
кращих юридичних практик європейських
країн Україна та Європейський Союз (надалі –
ЄС) досягли політичного консенсусу щодо
приєднання до ряду ініціатив ЄС, зокрема –
створення дієвого (практичного) організаційно-правового механізму захисту прав і
свобод людини та громадянина в Україні і
вирішення комплексу системних проблемних
питань (аспектів) у зазначеній сфері. Важливим у цьому контексті (особливо в стратегічному напрямі) є виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії з прав людини
(на шляху до вступу до Європейського Союзу), затвердженої Указом Президента України
від 25.08.2015 р. № 501/2015 [52].
Поряд з тим, переходячи до окремих частин
цього аспекту дослідження, потрібно підкреслити, що згідно конституційних змін, які набули чинності 30.09.2016 р. [53], представництво осіб в суді, а також захист від кримінального обвинувачення, відповідно до п. 3 ч. 1
ст. 131-2 Конституції України, здійснюватиметься виключно адвокатами згідно такого
плану дій [53]:
1) з 01.01.2017 р. – у Верховному Суді та судах
касаційної інстанції;
2) з 01.01.2018 р. – у судах апеляційної інстанції;
3) з 01.01.2019 р. – у судах першої інстанції.
Що стосується представництва будь-яких органів державної влади і/або органів місцевого самоврядування в судах виключно проку4005
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рорами та/або адвокатами, то воно здійснюватиметься з 01.01.2020 р. [53].
Водночас встановлено, що в окремих випадках (до набрання чинності всіх конституційних змін у перехідний період [53]) для отримання права на заняття діяльністю, щоб здійснювати представництво в судах в Україні,
особа має підтвердити належний рівень освіти, мати відповідний стаж професійної діяльності тощо.
Тут варто зазначити, що чинні європейські
стандарти передбачають, що на ринку правових (юридичних) послуг можуть здійснювати
діяльність як професійні адвокати, так і особи, які не є адвокатами. Поряд з тим, практика в європейських країнах щодо виключного
представництва та захисту адвокатом у судах
(або так званої монополії адвокатів у судах
[55]) показує, що право та обов’язок адвоката
здійснювати представництво у судах зазвичай належить адвокатам. У той же час консультування може здійснюватися як адвокатами, так і іншими особами, що не є адвокатами
[54].
У контексті цього з’ясовано, що більшість європейських країн мають повну або часткову
монополію адвокатів на юридичному ринку, а
невелика кількість держав не володіють
будь-якою монополією на юридичні послуги,
зокрема [54]:
1) Австрія, Німеччина, Чехія, Кіпр та Угорщина – держави, де адвокати володіють повною
монополією на представництво у судах та на
консультування. У цих країнах особам, які не
є адвокатами не можна надавати правові
(юридичні, правничі) послуги.
2) Португалія, Норвегія, Литва та Бельгія –
держави, де адвокати володіють частковою
монополією на представництво у судах, оскільки адвокатам належить право на здійснення представництва у судах, а консультування
з правових питань можуть надавати особи,
які не є адвокатами, включаючи представників інших професій.
3) Швеція, Фінляндія – держави, де юристи не
володіють будь-якою монополією на юридичні послуги, але надавати правові (юридичні,
правничі) послуги можуть виключно юристи.
Крім того, слід взяти до уваги те, що країни,
які мають повну або часткову монополію адвокатів на юридичному ринку, встановлюSection “Law”
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ють, що захист та консультування у кримінальних справах здійснюється виключно адвокатами [54].
З огляду на це можна зробити висновок: наведений вище підхід стосовно конституційних змін (щодо виключного представництва
та захисту адвокатом у судах), виходячи з
прикладів європейських країн у цьому напрямі, відповідає загальновизнаним європейським практикам та міжнародним стандартам у сфері судочинства. Але тут доцільно також враховувати думку Н. Берези [55] та Рішення Конституційного Суду України від
16.11.2000 р. № 13-рп/2000 (у справі № 117/2000 про право вільного вибору захисника), що принцип вільного вибору (право) вибирати захисником своїх прав та інтересів
особу, яка є фахівцем (спеціалістом) у галузі
права (за відповідною проблемою) і згідно
закону має право на надання юридичної
(правової, правничої) допомоги особисто чи
за дорученням юридичної особи, не має бути
знівельований. Це, на нашу думку, досить важливий аспект у сфері судочинства, який повинно бути враховано. Поряд з тим, у праці
[10] зазначено, що в даний час в Україні немає відповідного закону, в якому визначається (окреслюється) комплекс питань про «фахівців у галузі права».
Тут, необхідно також приділити особливу
увагу Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25], який визначає:
1) загальні (основні) принципи організації
(як процесу) і функціонування адвокатури та
здійснення адвокатської діяльності в Україні;
2) правовий статус адвоката, під яким слід
розуміти фізичну особу, яка здійснює адвокатську діяльність (на підставах і в порядку),
що передбачені (визначені) цим Законом
(ст. 1) [25]. На нашу думку, це визначення є не
повним, потребує уточнення (розширення).
За результатами дослідження думок експертів (фахівців) у галузі права пропонуємо визначення терміну «адвокат» подати у такій
формі [10, 23, 25, 56]: є фізичною особою, яка
має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, та відомості
про яку внесено до електронної бази даних
(сьогодні – Єдиний реєстр адвокатів України),
яка (тобто база даних) містить відомості (дані) про адвокатів (України, іноземних держав), які відповідно до Закону України «Про
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адвокатуру та адвокатську діяльність» набули права на зайняття адвокатською діяльністю.
Що стосується третього аспекту (3) дослідження (щодо правового статусу адвоката в
Україні), то тут доцільно відмітити, що згідно
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] висуваються певні (конкретні) вимоги до осіб, які бажають стати адвокатом. Ці критерії, підтримуючи думку науковців [10, 22, 23], в певній мірі визначають
статус адвоката в Україні. Так, Згідно ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» [25] адвокатами можуть бути фізичні особи, які:
1) вільно володіють державною (українською) мовою;
2) мають повну вищу юридичну освіту (вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або магістра) та стаж роботи у галузі права не менше 2-х років (після здобуття
повної вищої юридичної освіти) [57];
3) пройшли відповідне стажування (крім випадків, встановлених ч. 5 ст. 10 цим Законом
[25, 58]);
4) склали кваліфікаційний іспит і присягу адвоката України та отримали свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю
(ст. ст. 9, 11, 12 цього Закону [25]).
Поряд з тим, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] встановлюється певна (конкретна) система обмежень щодо визнання особи адвокатом. Так,
згідно п. 2 ст. 6 цього Закону [25] вказано, що
адвокатом не може бути особа, яка відповідно
до законодавства України:
1) визнана судом обмежено дієздатною або
недієздатною;
2) має незняту чи/або непогашену судимість
за вчинення злочину (або сукупності злочинів) різного ступеня тяжкості (середньої, особливо тяжкого або тяжкого), за який (або які)
в установленому законом порядку визначено
і призначено покарання у виді позбавлення
волі.
Поряд з тим, у цьому Законі [25] також передбачено і прописано певні обмеження щодо набуття статусу адвоката особою, яка за
вчинення корупційного правопорушення
(або за правопорушення, що пов’язане з корупцією) або за порушення присяги була позSection “Law”
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бавлена права в установленому законом порядку на заняття адвокатською діяльністю,
та особою, яка була звільнена з посади: 1) судді; 2) державної служби; 3) прокурора; 4) нотаріуса; 5) слідчого; 6) служби в органах місцевого самоврядування.
Несумісною з професійною діяльністю адвоката (відповідно до ст. 7 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» [25]) є
також робота на посадах осіб, яка пов’язана з
такими видами діяльності, як: 1) нотаріальна
діяльність; 2) судово-експертна діяльність; 3)
військова служба; 4) альтернативна (невійськова) служба.
Отже, особа, яка бажає стати адвокатом та відповідає зазначеним вимогам Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
[25], має право звернутися до КДКА (кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури)
за місцем свого проживання (або реєстрації)
із заявою (п. 1 ст. 8 цього Закону [25]) і готує
перелік відповідних документів. Після розгляду поданої заяви до КДКА приймається рішення про допуск (або відмову в допуску)
особи до кваліфікаційного іспиту. За результатами успішного складання кваліфікаційного іспиту (ст. 9 цього Закону [25]) видається
відповідне свідоцтво, яке дійсне протягом 3-х
років. Наступним етапом у процесі набуття
статусу адвоката в Україні є стажування (ст.
10 цього Закону [25]), яке: 1) триває протягом
6-ти місяців; 2) може відбуватися (за бажанням стажиста) у вільний (конкретно визначений) від основної роботи час під керівництвом адвоката України зі стажем адвокатської діяльності не менше 5 років. Тут варто зазначити, що згідно ст. 10 цього Закону [25]
від стажування можуть бути звільнені ті особи, які працювали помічником адвоката і мають відповідний стаж (не менше 1 року). За
результатами успішного складання звіту про
стажування рада адвокатів регіону приймає
рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Потім, згідно ст. 11 цього Закону [25], особа
складає присягу адвоката України і відповідно до ст. 12 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» [25] їй видається:
1) свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; 2) посвідчення адвоката
України.
Адвокат, виконуючи свої функції (конкретні
обов’язки) та реалізовуючи свої професійні
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права, має певні гарантії своєї діяльності. Поданими гарантіями, підтримуючи думку науковців [10, 56], є способи (або система прийомів), методи (загальні, спеціальні) та засоби
захисту (або охорони) професійних прав адвокатів від їх порушення.
Так, професійні права (визначені cт. 20 Законом України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» [25], відповідними процесуальними законами, Правилами адвокатської
етики [59] та договором про надання правової (правничої) допомоги), честь та гідність
адвоката в Україні гарантуються, а також
охороняються Конституцією України [4], Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] (на основі ст. 23), Кримінальним кодексом України (зокрема ст.ст.
397–400) [60], іншими нормами (актами)
чинного законодавства України, Конвенцією
про захист прав людини і основоположних
свобод та протоколами до неї (Ратифікація
Конвенції відбулася на підставі Закону України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р.; Конвенція
набула чинності для України 11.09.1997 р.
[61]), практикою Європейського суду з прав
людини [62], міжнародними договорами та
угодами.
В контексті доцільно зазначити, що згідно ст.
23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] забороняється: 1)
будь-які можливі втручання і перешкоди щодо здійснення адвокатської діяльності; 2) вимагати від адвоката надання (розкриття)
будь-яких відомостей (даних, інформації), що
є адвокатською таємницею; 3) втручання
(самочинні включення) у приватне (професійне) спілкування адвоката та клієнта; 4) наголошувати, наполягати та вимагати на повній чи частковій зміні правової позиції адвоката; 5) ототожнювати (прирівнювати) адвоката з клієнтом тощо.
Поряд з тим з’ясовано, що сьогодні в юридичній практиці (на сучасному етапі розвитку
України) спостерігаються окремі проблеми
(проблемні аспекти), які стосуються [10, 27]:
1) порушення правоохоронними органами
професійних прав адвокатів; 2) переслідування окремих адвокатів за принципову правову позицію у відстоюванні прав своїх клієнтів; 3) фактичного заперечення щодо функціонування (або діяльності на незалежній основі) інституту адвокатури як професійної і
самостійної правозахисної інституції.
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Водночас встановлено, що в даний час в Україні існують невирішені питання щодо пенсійного забезпечення адвокатів. Тут потрібно
відмітити, що сьогодні держава не витрачає
жодних коштів на функціонування (діяльність і розвиток) адвокатури. В контексті
цього, враховуючи результати досліджень
[10, 27], на нашу думку, важливо і доцільно
пенсійне забезпечення адвокатів прирівняти
до пенсійного забезпечення суддів та/або
прокурорів. Або створити ефективний механізм, за допомогою якого адвокати мали б реальну можливість самостійно регулювати розміри своїх майбутніх пенсій за рахунок тих
внесків, які сьогодні вони (тобто адвокати)
сплачують до Пенсійного фонду України.
Розкриваючи питання про поняття статусу
адвоката, тут необхідно також звернути увагу
на визначення його професійних прав та
обов’язків.
Так, згідно ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] до основних професійних прав адвокатів належать
права, згідно яких можуть:
1. Представляти і професійно захищати права, свободи та інтереси клієнтів (фізичних
осіб, юридичних осіб) у судах різних інстанцій, в органах виконавчої влади, інших державних органів, органах місцевого самоврядування, а також в установах, організаціях та
на підприємствах, незалежно від форми їх
власності, виду діяльності та господарювання, включаючи правову (правничу) допомогу
в громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами.
2. Звертатися в установленому законом порядку з адвокатськими запитами до посадових і службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, а також до
юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) та фізичних осіб.
3. Ознайомлюватися в установах і організаціях, громадських об’єднаннях, на підприємствах з необхідними (потрібними) для здійснення адвокатської діяльності відомостями
(документами, інформаційними матеріалами), крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.
4. Складати різноманітні правові документи
(зокрема заяви, клопотання, скарги) та подавати їх (на визначених законних підставах і в
у встановленому законом порядку), допові4008
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дати клопотання і/або скарги на прийомі в
посадових і службових осіб і відповідно до
чинного законодавства одержувати від них
(посадових і службових осіб) письмові мотивовані і конкретні (за змістом і формою) відповіді на ці клопотання і скарги, а також бути
присутнім і давати пояснення під час розгляду своїх клопотань і скарг на відповідних засіданнях колегіальних органів.
4) збирати відомості про факти, одержувати
письмові висновки (від фахівців чи експертів), що можуть бути використані як докази, а
також запитувати, отримувати і вилучати
конкретні речі, документи або їх копії, ознайомлюватися в установленому законом порядку з ними та проводити опитування осіб
виключно за їх згодою.
Крім цього, для розкриття повного змісту про
поняття статусу адвоката необхідно також
визначити (окреслити) його обов’язки.
Отже, за результатами аналізу ст. 21 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [25] з’ясовано, що професійними
обов’язками адвокатів є:
1) не порушувати присягу адвоката України
(ст. 11 цього Закону [25]), чітко дотримуватись правил адвокатської етики, а також постійно вдосконалювати свій професійний рівень;
2) надати звіт про виконання договору про
надання (здійснення) правової (правничої,
юридичної) допомоги за вимогою клієнта;
3) невідкладно повідомляти клієнтів (фізичних чи юридичних осіб) про існування або
можливе виникнення конфлікту інтересів;
4) неухильно та відповідально виконувати
рішення (законні), які прийняті органами адвокатського самоврядування.
Поряд з тим доцільно зазначити, що тут на
особливу увагу також заслуговує чинний
Кримінальний процесуальний кодекс України [50], який визначає статус адвоката як захисника, який здійснює захист таких осіб:
1) підозрюваної, обвинуваченої, засудженої
або виправданої особи;
2) особи, стосовно якої передбачається використання конкретних (відповідних) примусових заходів медичного характеру чи адміністративного впливу (або виховного характе-
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ру) або вирішувалося питання про їх застосування;
3) особи, стосовно якої прийнято рішення або
передбачається розгляд питання про видачу
іноземній державі (ст. 45 КПК України [50]).
ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження дають
можливість зробити такі загальні висновки
та надати рекомендації теоретичного і практичного характеру, а саме:
1. Згідно із чинним Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом вважаємо фізичну особу, яка здійснює
адвокатську діяльність (на підставах і в порядку), що передбачені (визначені) цим Законом. Представлене в Законі України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» визначення є не повним, потребує уточнення
(розширення). За результатами дослідження
думок експертів (фахівців) у галузі права
пропонуємо визначення терміну «адвокат»
подати у такій формі: є фізичною особою, яка
має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, та відомості
про яку внесено до електронної бази даних
(сьогодні – Єдиний реєстр адвокатів України),
яка (тобто база даних) містить відомості (дані) про адвокатів (України, іноземних держав), які відповідно до Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» набули права на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Правовий статус адвоката в Україні визначений певною (конкретною, визначеною) сукупністю нормативно-правових (законодавчих) актів (правових норм), які визначають
(формують) особливості і специфіку правового регулювання особливого порядку діяльності (функціонування) адвокатури та здійснення адвокатом своєї діяльності (на професійній незалежній основі) на території України. Зокрема вони визначаються Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кримінальним
кодексом України, іншими нормами (актами)
чинного законодавства України, Конвенцією
про захист прав людини і основоположних
свобод та протоколами до неї, практикою Європейського суду з прав людини, міжнародними договорами та угодами.
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3. Конституція України визначає основну функцію адвокатури – надання професійної
правничої (правової, юридичної) допомоги в
Україні, а також встановлює, що незалежність
(самостійність) адвокатури гарантується
державою.
4. Реформування інституту адвокатури в незалежній Україні (в практичній площині), підтримуючи думку фахівців, повинно передбачати підготовку та внесення певних (конк-
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ретних, чітких) змін до Конституції України,
особливо в контексті доповнення Конституції
України окремим розділом під назвою «Адвокатура». Ця конституційна зміна є надзвичайно важливою, актуальною та доцільною,
оскільки адвокатура сприяє (реалізує) своєю
діяльністю виконання такої конституційної
функції держави, як реалізація та захист прав,
свобод і інтересів людини та громадянина.
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