
РОЛЬ /  ЗНАЧЕННЯ АЛВОКЛТУРП В  ФОРМ УВАННІ 
ПРАВО ВО Ї айРЖ АВП В  УКРАЇН І

К.В. МАНЖУЛ
Конституція України статтею 1 проголосила Україну суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Разом з 
тим, визначення України правовою державою, як вірно вказує В. Опришко 
[1, 29], ще не відображає реальність сьогоднішнього дня, а є одним із 
першочергових завдань, які необхідно вирішити.

Визначення держави як правової неоднозначно тлумачиться вченими 
як у зарубіжній, так і у вітчизняній правовій та політичній науці. Так, 
О.Ф. Скакун вказує, що правова держава -  це політична організація 
суспільства, в якій право зв’язує і підпорядковує собі державну владу, а 
основні права особи і її соціальна безпека складають зміст свободи, 
заснованої на законах, що приймаються і підлягають змінам законним 
шляхом [2, 154]. Інша точка зору на правову державу -  це держава, в якій 
суд може ухвалити рішення на користь особи і проти держави [3, 7].

И. Васькович стверджує: “Правовою є така суверенна держава, яка 
функціонує в громадському суспільстві і в якій юридичними засобами 
реально забезпечується захист основних прав і свобод людини і 
громадянина. Вона ґрунтується на певних принципах, найважливішими з 
яких є верховенство права, поділ влади, реальність прав і свобод людини і 
громадянина, законність, наявність у громадян високої правової культури” 

[ 4 ’ 3 2 ] -Звичайно, що у правовій літературі визначаються ще й інші поняття та 
виділяються інші характеристики правової держави, яких на сьогоднішній 
день Україна ще не має, і окремі автори навіть пропонують “...або 
відмовитись від поняття правової держави, або ввести в сучасний науковий 
обіг інше поняття...” [5,22].

Автор підтримує позиції щодо суті правової держави дослідників 
В. Хароса, Г. Мирського та К. Майданчика, які у визначенні правової 
держави виходять з принципів “антропологічного імперативу”, тобто
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правова держава є такою, коли вона існує для людини, для захисту її 
загальновизнаних прав і свобод [6, 293], а також повністю згоден з точкою 
зору В.Шишкіна, який до проявів (ознак) правової держави відносить:

- можливість повного і ефективного правового захисту, зокрема, 
впевненість, що будь-яке втручання суверена у свободу і власність 
громадянина підлягає ефективному правовому контролю;

- існування дієздатного правосуддя, наявність якого обумовлена поряд 
з іншими складовими також і оптимальною організаційною 
структурою .[7,23]

Отже, повнота, гарантування, захист прав і свобод людини є мірою 
визначення держави як правової. Тому розбудова правової держави є 
неможливою без створення гарантій для захисту прав людини, без 
забезпечення механізму функціонування специфічного демократичного 
інституту. Таким є адвокатура. Ст. 59 Конституції України вказує: “Кожен 
має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 
допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх 
прав. Для забезпечення права на захист від обвинуваченого та надання 
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних 
органах в Україні діє адвокатура”.

Поняття і сутність інституту адвокатури О.Д. Святоцький, 
М.М. Михеєнко формулюють наступним чином: “Адвокатура -  це
громадська, самостійного виду організація професійних юристів, яка 
виконує важливу суспільну функцію -  захист прав і законних інтересів 
громадян і організацій” [8, 13]. А звідси реальна здійсненність і надійна 
захищеність прав людини -  найвищий критерій гуманності, 
прогресивності, “якості адвокатури” [9, 80-87].

В цьому контексті роль і значення адвокатури у формуванні правової 
держави виступає на одне із перших місць і здійснюється одночасно в 
різних напрямках і сферах.

Посилюється правовий статус адвокатури в процесуальному праві, 
насамперед, в кримінальному. Ст. 62, 63 Конституції України по 
забезпеченню підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на 
захист і презумпцію невинуватості є важливою гарантією об’єктивного 
розслідування і судового розгляду справи та унеможливлення притягнення 
невинних осіб до кримінальної відповідальності.

В умовах розбудови правової держави в Україні питання захисту 
особи в кримінальному процесі розглядається більш широко, ніж захист 
підозрюваного, обвинуваченого і підсудного. В юридичній літературі 
зустрічається наступна класифікація осіб, які потребують захисту своїх 
прав у межах кримінального процесу:

- особи, котрі, як передбачено, зазнали шкоди (прямої чи непрямої) від
вчинення злочину: потерпілий, цивільний позивач, а також їхні
представники або правонаступники;
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- суб’єкти права на захист від обвинувачення чи підозри: 
обвинувачений, підозрюваний, а також захисник, який надає юридичну 
допомогу цим двом суб’єктам кримінально-процесуальних правовідносин;

- особи, яких не обвинувачують, не підозрюють і щодо яких не 
припускають, що їм злочином завдано шкоди, але їх залучають до справи у 
слідчих та судових діях для одержання від них чи за їхньою участю 
інформації щодо обставин справи: свідки, власники приміщень та ін.;

- особи, які беруть участь у процесі за своїми службовими 
обов’язками: судді, прокурори, слідчі, адвокати.[10, 172]

Виходячи з обсягу статті, не має можливості відзначити значимість 
всіх повноважень адвоката в кримінальному законі, тому необхідно 
зупинитися на основних із них.

В залежності від того, який правовий статус займає підзахисний, 
залежить і позиція адвоката, застосування ним відповідних форм і методів 
захисту.

В постанові Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 року 
№ 10 (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного 
Суду України № 12 від 03.12.97) звернено увагу суддів на те, що 
відповідно до вимог ст.44 КПК захисник допускається до участі в справі з 
моменту пред’явлення обвинувачення, а у випадках затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні злочину, або застосування до неї запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту, -  з моменту оголошення їй протоколу 
затримання чи постанови про застосування такого запобіжного заходу, але 
не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

В Україні, як і в кожній правові державі, підозрюваний, 
обвинувачений поряд з іншими правами, має право на побачення з 
захисником до першого допиту.

Надання побачення із захисником до першого допиту має важливе 
значення як для здійснення права на захист, так і для об’єктивного 
розгляду справи. Тому суди, як того вимагає Пленум Верховного Суду, 
ретельно перевіряють, чи було роз’яснено підозрюваному, 
обвинуваченому таке право і чи не були вони обмежені в цьому. В 
противному разі на добуті свідчення не можна посилатися у вироку на 
підтвердження винності підсудного.

Аналогічно вирішується питання і тоді, коли особа була затримана чи 
взята під варту у зв’язку з підозрою у вчиненні злочину, але була допитана 
як свідок, а не як підозрюваний [11, 174,652].

Г арантією забезпечення прав людини, надання їй правової допомоги є 
обмеження випадків відмови від захисника.

Така відмова не може бути прийнята:
1) у справах про злочини осіб, які підозрюються або обвинувачуються 

у вчиненні злочину у віці до вісімнадцяти років -  з моменту 
визнання особи підозрюваною чи пред’явлення їй обвинувачення
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2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади 
(німі, глухі, сліпі та інші) не можуть самі реалізувати своє право на 
захист -  з моменту затримання особи чи пред’явлення їй 
обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться 
судочинство, - з моменту затримання особи чи пред’явлення їй 
обвинувачення;

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає 
довічне ув’язнення -  з моменту затримання особи або пред’явлення 
їй обвинувачення;

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів 
медичного характеру -  з моменту встановлення факту наявності у 
особи душевної хвороби;

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів 
виховного характеру -  з моменту першого допиту неповнолітнього 
або з моменту поміщення його до приймальника -  розподільника.

Прийнявши у 1996 році нову Конституцію, Україна здійснила перехід 
у галузі гарантій прав людини до демократичної системи, що базується на 
верховенстві права. Зокрема, Конституція України передбачила здійснення 
правосуддя і через суд присяжних, остаточної ролі яких в українській 
правовій системі ще не визначено.

Але саме відродження суду присяжних дає адвокатам необмежені 
можливості здійснення захисту підсудного, так як в нових умовах перед 
захистом постають і нові завдання, пов’язані з розробкою різноманітних 
прийомів для спростування доводів обвинуваченого.[12, 16-17]

Робота захисника у справі починається з роз’яснення обвинуваченому 
його права на суд присяжних. В п. 3 ст.281 Кримінально-процесуального 
кодексу України (станом на 1999 рік) зазначено, що розгляд справ 
здійснюється “у справах про особливо тяжкі злочини, за які законом 
передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення -  колегіально 
судом у складі трьох суддів: професійного судді і двох народних 
засідателів, а на вимогу підсудного -  судом присяжних”.

Частина друга вказаної статті роз’яснює порядок подання такого 
клопотання. Обвинувачений вправі подати клопотання про розгляд справи 
судом присяжних прокуророві чи до суду, на розгляд якого надійшла 
справа, протягом трьох діб з моменту одержання копії обвинувального 
вироку. Якщо таке клопотання у зазначені строки не буде подано, справа 
розглядатиметься колегіально судом у складі трьох суддів. Клопотання про 
поновлення пропущеного строку розглядатися не буде.

Якщо у справі притягнуто до відповідальності декілька 
обвинувачених, одні з яких заявили клопотання про розгляд справи судом 
присяжних, а решта таких клопотань не заявила, справа розглядатиметься 
судом присяжних.
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Зазначені положення завжди обговорюються обвинуваченим разом із 
захисником і лише після цього приймається рішення про розгляд справи 
судом присяжних. Право на суд присяжних використовують в тих 
випадках, коли обвинувачений сподівається на більш доброзичливе 
ставлення до нього з боку присяжних, ніж суддів.

Мета, яку ставить перед собою захисник під час допиту учасників 
процесу в судовому слідстві, -  зацікавити присяжних, заставити їх 
співчувати, поставити себе на місце підсудного, в думках перевіряючи, як 
би кожний з них діяв у такій ситуації.

У правовій державі при здійсненні захисту адвокат обирає тільки такі 
його засоби і способи, які допускаються законом. Він не може вдаватися 
до перекручення фактів, схиляти свідків до дачі неправдивих показань як з 
своєї ініціативи, так і на прохання підзахисного, до подання 
сфальсифікованих документів.

Участь адвоката у кримінальних справах на боці учасників процесу, 
які здійснюють функції як обвинувачення, так і захисту, сприяє 
всебічності, повноті і об’єктивності дослідження обставин справи, 
винесення законного рішення і є ефективним способом надання правової 
допомоги.

На сучасному етапі значно посилилась роль адвоката і у цивільному 
процесі, де він один із добровільних (договірних) представників сторін і 
третіх осіб з правами і обов’язками правозаступника.

Адвокат, як активний учасник судового розгляду сприяє виясненню 
дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін; разом з тим, виступаючи 
в процесі в якості представника однієї із сторін, він використовує всі 
вказані в законі засоби і способи захисту інтересів свого довірителя.

Сприяння відшуканню об’єктивної істини, з одного боку, і обов’язок 
захисту інтересів клієнта, з другого, не породжує будь-якого конфлікту в 
професійній діяльності адвоката. В зв’язку з цим, небезпідставно
О.Д. Святоцький і М.М. Михеєнко зазначили, що адвокат у цивільному 
процесі виконує двоякі функції: правозаступництва і представництва [8, 
124].

Саме обов’язки правозаступництва виділяють адвоката серед інших 
представників у цивільному процесі, а отже і вказують на його особливе 
процесуальне становище. На відміну від кримінального судочинства, в 
якому питання про вступ адвоката в процес не залежить від законності чи 
обґрунтованості позицій підзахисного, в цивільному процесі прийняття 
адвокатом доручення на ведення справи у суді залежить від наявності 
правової позиції, що на сьогодні загальновизнано в юридичній 
літературі. [13,62]

Це є одним з факторів вдосконалення цивільного процесуального 
законодавства задля гарантованості прав сторін і третіх осіб.
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Вдосконалення цивільного процесу, яке активно відбувається в 
сучасних умовах, тісно пов’язане з посиленням ролі адвоката, про що 
вказують наступні обставини:

1. З переведенням принципу змагальності до розряду конституційних 
за новою редакцією статей 15,30 ЦПК виключається обов’язок суду 
збирати докази за власною ініціативою. Сьогодні в силу принципу 
змагальності повністю на сторони покладено обов’язки по доведенню 
обставин, на котрі вони посилаються при обґрунтуванні своїх вимог або 
заперечень [14, 56]. Без кваліфікованої юридичної допомоги, яку може 
надати практично лише адвокат, стороні, що вочевидь, не зможе 
справитися з цими обов’язками.

2. Назріла необхідність прискорити і поліпшити судочинство шляхом 
перенесення центру ваги зусиль на підготовку справи до розгляду. Зокрема 
в проекті ЦПК, розробленого робочою групою Верховного Суду України, 
передбачено проведення підготовки справи до судового розгляду у формі 
попереднього судового засідання з участю сторін і третіх осіб й 
можливістю врегулювання спору до розгляду справи по суті [15, 40].

Згідно зі ст. 143 ЦПК обов’язки по проведенню підготовки справи до 
судового розгляду покладено на суддю одноособово. Та обставина, що з 
цим судді не справляються, є очевидна, оскільки недотримання строків 
розгляду цивільних справ, численні відкладення розгляду справ стало, що 
недопустимо, майже буденністю діяльності окремих суддів. З прогалинами 
в підготовці справи пов’язується постановлення необгрунтованих і 
незаконних рішень. [16,1-3]

З точки зору О.О. Якименко, участь адвоката в цивільному процесі 
уявляється такою:

1. Обов’язковість участі адвоката в цивільному процесі, за винятком 
випадків заперечення заінтересованих осіб. Заперечення є безумовним і 
ніякі підстави (як-то матеріальний стан тощо) не можуть братися до уваги. 
В окремих випадках суд може встановити термін для вирішення стороною 
питань щодо участі адвоката. Нез’явлення в суд сторони з адвокатом у 
зазначений термін, незалежно від причин, не є перешкодою до вирішення 
справи по суті без участі адвоката.

Нині цивільно-процесуальне законодавство містить загальне правило 
про те, що допомога адвоката викликається не безумовною необхідністю 
розгляду справи, а залежить від волі і бажання особи -  сторони по справі. 
Разом з тим, згідно зі ст. 137 ЦПК закон вимагає, щоб звернення до суду 
мало певну форму і відповідний зміст. Не розкриваючи суті цих понять, 
неважко зрозуміти, що для подачі заяви в суд одних знань граматики буде 
замало. Необхідні спеціальні знання -  юридичні, до того ж глибокі й 
об’ємні, щоб крім всього іншого, могли дати бачення перспективи справи. 
Такими знаннями на професійному рівні володіє адвокат.
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Отже, в ЦПК уже сьогодні окремі норми вказують на безумовну 
необхідність участі адвоката при розгляді цивільних справ.

2. На адвоката покладається обов’язок роз’яснити особі, інтереси якої 
він представляє, всі її процесуальні права та обов’язки, а також значення і 
наслідки здійснення (або утримання від таких) процесуальних дій. Однією 
із процесуальних аксіом повинно стати правило, що якщо сторона має 
адвоката, то їй роз’яснено всі її процесуальні права і обов’язки, її 
попереджено про значення й наслідки здійснення (нездійснення) 
процесуальних дій.

Підводячи підсумки вищевикладеного слід дійти наступних 
висновків:

1. Становлення України як правової держави обумовило зростання 
ролі адвокатури в забезпеченні права на захист від обвинувачення та 
надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших 
державних органах.

2. В процесі розбудови правової держави підвищилась роль 
адвокатури в кримінальному, цивільному, господарському процесах, а 
саме: в Україні, як і в кожній правовій державі, підозрюваний, 
обвинувачений має право на побачення з захисником до першого допиту; 
для окремих видів кримінальних справ захист є обов’язковим; адвокатура 
отримала більше можливостей у збиранні та наданні доказів у справі, що 
розглядається судом; нові можливості захисту підопічних адвокатура 
отримала з введенням суду присяжних.

3. В юридичній літературі цілком слушно висувається пропозиція 
щодо обов’язковості участі адвоката в цивільному процесі з метою 
професійного захисту процесуальних та інших майнових, особистих 
немайнових, і охоронюваних законом прав та інтересів громадян.

4. Українська адвокатура, забезпечуючи своїми методами і засобами 
захист прав і інтересів громадян, піднімаючи рівень правової допомоги 
населенню тим самим сприяє прискоренню формування в Україні 
правової держави.
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