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АДВОКАТУРА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Держава перебуває на етапі форму-
вання нового правового об ґрун-
тування діяльності адвокатури, 

яка за час свого існування отримала 
велику значущість. Зафіксувавши в 
ст. 59 Конституції України волю наро-
ду, гарантувавши кожному право на 
отримання правової допомоги, прий-
нявши Закон України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність», держава 
істотно розширила офіційне визнання 
сфери дії адвокатури та її вихід за 
рамки судової системи, підвищивши 
соціальний статус у суспільстві, 
визнав ши її інститутом. Разом із тим 
багато питань функціонування цього 
правозахисного інституту залишаєть-
ся невирішеними. В Україні тривають 
дискусії з приводу визначення юри-
дичної природи адвокатури, в тому 
числі як інституту громадянського 
суспільства.

Питання правового статусу інсти-
туту адвокатури та його взаємовідно-
сини з органами держаної влади та 
громадянського суспільства тою чи 
іншою мірою розглядалися у працях 
зарубіжних та вітчизняних науковців. 
Деяким аспектам цієї проблематики 
присвячували свої праці, зокрема: 
О. Бойков, Т. Варфоломеєва, Є. Вась ков-
ський, М. Видря, О. Воронов, О. Га ло га-

нов, І. Гловацький, С. Гон чаренко, 
О. Деханов, А. Козьміних, А. Кучерена, 
С. Лібанова, Р. Мельніченко, С. Са- 
фуль ко, Ю. Стецовський, О. Свято-
цький, Л. Тацій, П. Хотенець, 
Д. Фіолевський, І. Яртих, О. Яновська 
та ін. Втім, по-перше, більшість дослі-
джень було проведено до прийняття 
Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» (2012); по-дру-
ге, і досі багато питань зали шається 
невирішеними та потребують науко-
вого дослідження. Зазначене обумов-
лює мету цієї статті — визначення 
юридичної природи інституту адвока-
тури та її правової цінності для побу-
дови громадянського суспільства і 
правової держави в Україні. 

Стратегія державної політики 
сприян ня розвитку громадянського 
суспільства в Україні виходить із розу-
міння громадянського суспільства та 
його інституцій як такого стану сус-
пільства, в якому вільно реалізуються 
основоположні права і свободи люди-
ни та громадянина через різноманітні 
форми публічної громадської актив-
ності й самоорганізації. У юридичному 
розумінні громадянське суспільство 
виникає у міру інституціоналізації 
сфери приватних інтересів через зако-
нодавче визнання суб’єктивних прав 
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індивідів. Цей процес супроводжуєть-
ся зростанням потреби громадян і їх 
організацій в юридичній допомозі, що 
надається професіоналами. Тим самим 
юридичні передумови і чинники інсти-
туціоналізації громадянського суспіль-
ства у ряді випадків виступають і в ролі 
чинників, що сприяють становленню 
адвокатури [1, 14–15].

Адвокатура є комплексним про-
явом як державного, так і суспільного 
інтересу, оскільки саме через адвокату-
ру і завдяки їй правова держава реалі-
зує можливість забезпечення своїм 
громадянам їхніх прав і свобод. Діяль-
ність адвокатів, з одного боку, має кон-
ституційно обумовлений державно 
значущий характер, а з другого, — 
адвокати повинні бути максимально 
незалежні від держави, щоб ефективно 
захищати громадян і юридичних осіб 
від адміністративного свавілля. Адво-
катура — унікальне юридичне явище, 
єдина організація, яка виконує дер-
жавну (публічно-правову) функцію і 
при цьому не є державним органом, а, 
навпаки, є незалежним самоврядним 
інститутом, що забезпечує здійснення 
захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги на про-
фесійній основі, а також самостійно 
вирішує питання своєї організації і 
діяльності (ст. 2 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність»).

Місце адвокатури в суспільстві 
визначається через взаємодію адвока-
тури та держави. Перш за все воно 
обумовлено тим, що, з одного боку, 
адвокат може виступати і захисником 
посадових осіб органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання, представляти їх інтереси в судо-
чинстві, а з другого — адвокатура може 
виступати і захисником інтересів гро-
мадянського суспільства. Крім того, 
сутністю інституту адвокатури є те, що 
одночасно він є невід’ємною частиною 

судової системи, інституту держави. 
Незалежна судова система може бути 
створена лише за наявності дійсно 
незалежної адвокатури. Як слушно 
зауважує С. Прилуцький, саме адвока-
тура має бути надійною опорою судо-
вої влади та правосуддя [2, 240].

Необхідність діяльності адвокатури 
визнається державою, що підтвер-
джується конституційним регулюван-
ням її діяльності: прямим (ст. 59); та 
пов’язаним із діяльністю судової сис-
теми та правоохоронних органів (ст. 3, 
ст. 29 частини 4, 55, 129 п. 6 та ін.). 
Конституційне визначення адвокату-
ри і її функцій надано у ст. 59 
Конституції України: «Для забезпе-
чення права на захист від обвинува-
чення та надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах та інших 
державних органах в Україні діє адво-
катура». І хоча у Конституції України 
правовий статус адвокатури, на жаль, 
не визначено, але з окреслених у ній 
завдань адвокатури можна дійти 
висновку, що адвокатура є одним із 
інститутів правової системи держави, 
який виконує завдання, без здійснення 
яких функціонування цієї системи 
неможливе. Незважаючи на те, що 
адвокатура не належить до системи 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, завдання, покладені 
на неї, мають державне значення і від-
ображають публічний інтерес суспіль-
ства. Суспільство, і навіть держава, на 
сторожі законних інтересів яких стоїть 
адвокатура і адвокати, які захищають 
громадян від порушення їх конститу-
ційних прав чиновниками, гостро 
потребує інституту адвокатури, що під-
тверджено ходом історії. На думку 
авторів підручника «Теорія адвокату-
ри», держава в цілому, як інститут сус-
пільства, зацікавлена у своєму розвит-
ку та потребує сильного інституту 
адвокатури для самозбереження. Таким 
чином, адвокатура є необхідним засо-
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бом порятунку держави від природних 
процесів внутрішнього розкладу. 
Держава потребує адвокатури, саме 
вона докладає зусиль, щоб адвокатура 
існувала [3, 243]. Представництво 
адвокатом інтересів громадян у кон-
ституційному, кримінальному, адміні-
стративному та цивільному судочин-
стві спрямоване не тільки на задово-
лення інтересів приватної особи, а й на 
забезпечення принципу змагальності 
судового процесу, досягнення істини, 
охорону прав громадян і, тим самим — 
на створення демократичної правової 
держави, проголошеної Конституцією 
України, що принципово як для сус-
пільства, так і для держави. Отже, 
захист прав людини і громадянина — 
саме для цього створена адвокатура — 
набуває значення найважливішої 
публічної функції в державі, яка ого-
лосила себе правовою.

Перспективи розвитку громадян-
ського суспільства та правової держа-
ви в Україні пов’язані, зокрема, й з 
перспективами розвитку адвокатури. 
У Стратегії державної політики 
сприян ня розвитку громадянського 
суспільства в Україні адвокатура не 
згадується як елемент громадянського 
суспільства, але як правозахисний 
інститут здатна, на нашу думку, ефек-
тивно виконувати низку заходів, 
визначених у неї, зокрема реалізацію 
функцій громадського професійно-
правового незалежного нагляду за від-
правленням правосуддя, діяльністю 
виконавчої влади у сфері забезпечення 
конституційних прав і свобод та участі 
у законотворчій діяльності. На думку 
В. Святоцької, як історична цінність 
адвокатура є системоутворюючим еле-
ментом сучасного громадянського сус-
пільства та правової держави [4, 8]. Як 
зазначає Г. Резник, громадянське сус-
пільство гостро потребує знавців 
права — людей, які б не перебували на 
службі у держави та надавали профе-

сійну юридичну допомогу членам 
цього суспільства, здійснювали від 
імені громадянського суспільства 
публічний правовий контроль за вла-
дою [5, 11]. Громадянському суспіль-
ству необхідний спеціальний вид 
праці — вивчення права, уміння засто-
сувати право відповідно до встановле-
них у цьому суспільстві й державі пра-
вил. У громадянському суспільстві 
цим видом праці займається адвокат-
ська корпорація [3]. Т. Варфоломеєва 
та С. Гончаренко стверджують, що 
адвокатура, не будучи складовою жод-
ної з гілок державної влади відповідно 
до ст. 6 Конституції України, має віді-
гравати роль «дружнього посередни-
ка» між державою та (або) іншими 
суб’єктами права у громадянському 
суспільстві [6, 7].

Законодавство більшості країн Євро-
пей ського Союзу по-різному визначає 
питання правової природи адвокатури 
та її належність до громадянського 
суспільства. Так, місце адвокатури у 
правовій системі Литви визначається 
як незалежна частина правової систе-
ми держави (ст. 2 Закону про адвока-
туру Литви). Адвокатура у Латвії є 
невід’ємною частиною правосуддя і 
думки цього органу повинні врахову-
ватись усіма державними установами. 
Адвокатура Естонії є публічно-право-
вою юридичною особою, професійним 
об’єднанням адвокатів, метою якої є 
надання юридичних послуг у приват-
них і публічних інтересах, а також 
захист професійних прав адвокатів 
(ст. 2 Закону про адвокатуру Естонії). 

Значну увагу питанням правової 
регламентації статусу адвоката приді-
лено у законодавстві Болгарії, в якому 
адвокатська діяльність прирівняна до 
діяльності суддів і до того ж адвокатам 
надано право ініціювати дисциплінар-
не переслідування порушників його 
професійних прав. Так, відповідно до 
Закону Болгарії про адвокатуру адво-
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кат користується рівною повагою з 
суддями, і з ним здійснюється така ж 
взаємодія, як між суддею та юрисдик-
ційними, адміністративними та інши-
ми органами країни (ч. 1 ст. 10).

Нормативними актами Сполучених 
Штатів Америки та Англії поняття та 
сутність адвокатури не визначається. 
В Англії доктринальне тлумачення її 
суті зводиться до того, що вона слугує 
зміцненню режиму «панування права», 
захисту прав людини. Законодавство 
Франції розглядає адвокатуру як лібе-
ральну незалежну професію. Поняття 
адвокатури в Німеччині визначається 
Федеральним положенням про адво-
катуру як незалежна організація у сис-
темі правосуддя, а адвокати як вільні 
підприємці. 

Законодавці Російської Федерації, 
Вірменії та Молдови у відповідних 
законах визначили організаційну 
форму адвокатури як інституту грома-
дянського суспільства, що по суті від-
повідає належності її до інституту 
публічного права. А у законодавчих 
актах щодо адвокатури Німеччини та 
Іспанії прямо записано, що адвокатура 
є інститутом публічного права. 

Питання належності адвокатури до 
громадянського суспільства у науко-
вій літературі, у працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених визначається 
по-різному. При цьому якщо більшість 
вітчизняних вчених у наукових пра-
цях останніх років вважає, що адвока-
тура є інститутом громадянського сус-
пільства, то у наукових дослідженнях 
зарубіжних авторів існують діамет-
раль но протилежні думки з цього при-
воду.

У своєму монографічному дослі-
дженні О. Святоцький зазначає, що 
адвокатура є «автономною громад-
ською організацією» [7, 174]. На думку 
Л. Тацій, адвокатура вважається інсти-
тутом громадянського суспільства, 
який є не лише об’єднанням професіо-

налів-юристів, а й правозахисною 
інституцією [8, 5].

А. Козьміних визначає адвокатуру 
як незалежний інститут громадян-
ського суспільства, публічну корпора-
цію професійних юристів, покликану 
брати участь у здійсненні правосуддя і 
надавати на професійній основі квалі-
фіковану правову допомогу, виконую-
чи покладену на неї публічно-правову 
функцію — контроль за дотриманням 
державою гарантій прав і свобод люди-
ни та громадянина. Адвокатура — своє-
рідний «буфер», що балансує інтереси 
громадянського суспільства з потреба-
ми і можливостями держави [9, 3].

Аналогічну думку висловлює і 
Н. Обловацька, яка вважає, що адвока-
тура України є публічно-правовим 
інститутом громадянського суспіль-
ства, який покликаний захищати та 
представляти інтереси не тільки окре-
мих осіб, а й всього суспільства в ціло-
му. Тобто цей інститут існує та розви-
вається для захисту індивідуальних і 
суспільних благ [10, 39].

С. Прилуцький обґрунтовує думку 
про те, що адвокатура як незалежний 
правозахисний інститут громадян-
ського суспільства сприяє рівновазі 
між суспільством та державою [2, 237].

Деякі російські автори підтри мують 
визначення у законодавстві Російської 
Федерації місця адвокатури як інститу-
ту громадянського суспільства, а 
деякі — вважають це помилкою. Так, 
Г. Мір зоєв вважає, що відсутня норма-
тивна база для юридичного визнання 
адвокатури інститутом громадянського 
суспільства, який захищає його права, а 
загальновизнані історичні судження про 
адвоката як громадського діяча, уповно-
важеного самим суспільством і держа-
вою представляти громадські інтереси, 
потребують переосмислення [11, 63].

Протилежної думки дотримується 
О. Галоганов, який розглядає адвока-
туру як незалежний самоврядний пра-
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возахисний інститут громадянського 
суспільства, основне призначення 
якого — захист інтересів суспільства і 
кожного його члена окремо через 
надання кваліфікованої правової допо-
моги [12, 83—85].

Л. Демидова і В. Сергєєв вважають, 
що адвокати завжди відносили себе до 
структур громадянського суспільства, 
маючи при цьому на увазі, що служін-
ня праву як гуманістичному явищу і 
громадянському суспільству є основ-
ним, умовно кажучи, стратегічним 
завданням адвокатури [13, 37].

На думку інших вчених, тверджен-
ня, що адвокатура — це інститут гро-
мадянського суспільства, є помилкою, 
в полоні якого знаходяться не тільки 
більшість вчених, а й самі адвокати. 
Громадянське суспільство призначене 
для внутрішнього контролю над дер-
жавою, але воно здійснює його в дер-
жаві, як правило, у формі конфлікту. 
Тобто громадянське суспільство про-
тистоїть державі. Ззовні діяльність 
адвокатів так само має щодо держави, 
як правило, конфліктний характер. 
Однак основи цього конфлікту в адво-
ката і громадянського суспільства 
різні. Якщо у громадянського суспіль-
ства — порушення державою суспіль-
них інтересів, то в адвоката — пору-
шення інтересу приватного [14, 31]. 
Погоджуючись з тим, що з соціально-
правових позицій адвокатура є дуже 
складним правовим явищем, що, 
зокрема, обумовлюється поєднанням 
публічних інтересів з автономною 
побудовою адвокатури як правозахис-
ного інституту та діяльності адвоката, 
пов’язаної з волею довірителя при 
вирішенні певних питань, повністю 
такої думки ми не поділяємо. 
Адвокатура є одним із важливих інсти-
тутів правової системи демократичної 
держави, що виконує завдання, без 
здійснення яких функціонування цієї 
системи є неможливим. У діяльності 

адвокатури існує сполучення приват-
ного та суспільного інтересів — адво-
катура України є публічно-правовим 
інститутом, який покликаний захища-
ти та представляти інтереси не тільки 
окремих осіб, а й всього суспільства в 
цілому, у чому й полягає його специ-
фічна суть. І саме у цьому сенсі адво-
катура та держава не можуть проти-
стояти один одному, а їх взаємовідно-
сини повинні бути партнерськими. 

Ми підтримуємо думку тих вчених, 
які вважають, що адвокатура не може 
розглядатися ні як суспільне, ні як 
добровільне об’єднання [1, 17]. 
Громадська складова інституту грома-
дянського суспільства полягає в тому, 
що вхід у цей інститут є вільним. 
Приєднатися ж до адвокатури так 
прос то неможливо. Необхідно подола-
ти певні цензи: освітній, екзаменацій-
ний, фінансовий тощо. Не притаманна 
адвокатурі й добровільність — органи 
адвокатського самоврядування побу-
довані на принципі обов’язкового 
членства. Складність і парадоксаль-
ність інституту адвокатури полягає в 
скріпленні та стабілізації внутрішньо-
цивілізаційних зв’язків, — зазначає 
Н. Андріанов. Тому особливе значення 
має збереження незалежності адвока-
тури не тільки від держави, а й від 
громадянського суспільства, а у власне 
адвокатської діяльності — також і від 
органів адвокатського самоврядуван-
ня [1, 18].

На підставі специфічних ознак, яким 
має відповідати громадянське суспіль-
ство, адвокатура не може бути віднесе-
на до його інститутів. Діяль ність адво-
катури вимагає незалежності не лише 
від держави, а й від самого громадян-
ського суспільства. Крім того, адвока-
тура може стати на захист інтересів як 
держави, так і громадянського суспіль-
ства. Адвокатура має принципові від-
мінності від системи громадських орга-
нізацій, що дозволяють стверджувати, 
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що саме адвокатура є захисником не 
тільки адвокатів, а й громадянського 
суспільства від порушення конститу-
ційних прав і свобод з боку державних 
органів (організацій та їх членів). 

Вважаємо, що адвокатура та органи 
державної влади здатні сформувати 
такі правові моделі консолідації, при 
яких розширювалися б можливості 
побудови громадянського суспільства і 
правової держави. На нашу думку, 
проб лема ефективності діяльності 
адвокатури, як правозахисного інститу-
ту і частини правової системи держави, 
може бути конкретизована як проблема 
виявлення оптимальних меж, які поля-
гають між необхідністю забезпечити 
конституційно закріплений державно 
значущий характер діяльності адвока-
тури, з одного боку, і вимогою незалеж-
ності адвокатури від держави, з друго-
го, що забезпечить дієвий захист прав 
громадян та юридичних осіб від адміні-
стративного свавілля. У нинішніх умо-
вах становлення правової держави в 
Україні, як слушно зауважує С. Прилу-
цький, — однією із важливих об’єд-
нуючих ланок між громадянським сус-
пільством та державою має стати адво-
катура. І в цьому аспекті вона вбачаєть-
ся як цілісне, організаційно самостійне 
та самоврядне об’єднання професійних 
юристів зі статусом адвоката. Водночас 
незалежність адвокатури від держави 
має бути ключовим принципом цього 
правозахисного інституту [2, 22]. 
О. Яновська, характеризуючи взаємо-
відносини адвокатури і держави, зазна-
чає, що вони мають бути унормовані 
щодо їх обов’язків одне до одного крізь 
призму взаємовідносин держави та 
існуючих елементів громадянського 
суспільства, а також нормативне регу-
лювання створення і діяльності само-
врядної, автономної від держави орга-
нізації адвокатів [15, 48–51]. 

Адвокатура як правозахисний 
інститут може виступати захисником 
громадянського суспільства у взаєми-

нах з державою і владою, покликана 
здійснювати від імені громадянського 
суспільства публічний правовий 
контроль за владою. Але, визнаючи за 
адвокатурою цю функцію, необхідно 
мати на увазі не судовий захист, оскіль-
ки судова влада є окремою гілкою дер-
жавної влади, а інший механізм, здат-
ний забезпечувати рівновагу між гро-
мадянським суспільством і державою. 
Одним із таких механізмів, на думку 
С. Деханова, є парламент, який покли-
каний відкрито, справедливо і мирно 
усувати всі можливі розбіжності, що 
формуються в рамках громадянського 
суспільства, будучи певним стрижнем 
для громадянського суспільства і дер-
жави. Представники адвокатури 
повин ні мати практичну можливість 
законодавчим шляхом впливати на 
процеси побудови та зміцнення грома-
дянського суспільства та стежити за 
тим, щоб державні інститути не пору-
шували конституційно закріплені 
межі державної діяльності [16, 17].

Проведений аналіз системних зв’яз-
ків адвокатури, громадянського сус-
пільства і держави дає нам можливість 
дійти висновку, що на підставі правової 
природи адвокатури і специфічних 
ознак, яким має відповідати громадян-
ське суспільство, адвокатура не може 
бути віднесена до його інститутів. 
Діяльність адвокатури вимагає неза-
лежності не лише від держави, а й від 
самого громадянського суспільства. 
Адвокатура може стати на захист 
інтере сів як держави, так і громадян-
ського суспільства. У законодавстві 
України адвокатура має бути визначена 
як незалежний самоврядний правоза-
хисний інститут, на який держава 
покладає найважливіші функції захис-
ту прав та законних інтересів людини. 
Саме адвокатуру можна визнати істо-
рично сформованим інститутом, що 
забезпечує гармонійне формування 
таких феноменів, як правова держава і 
громадянське суспільство. 
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Вільчик Т. Б. Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі
Анотація. У статті розглядаються питання правового статусу інституту адвокатури та 

його взаємовідносини з органами держаної влади та громадянського суспільства. 
Зроблено висновок, що адвокатура не може бути віднесена до інститутів громадянського 
суспільства. Адвокатура може стати на захист інтересів як держави, так і громадянського 
суспільства. Діяльність адвокатури вимагає незалежності не лише від держави, а й само-
го громадянського суспільства. Адвокатура має бути визначена у законодавстві України 
як незалежний самоврядний правозахисний інститут, на який держава покладає важли-
віші функції захисту прав та законних інтересів людини. Автор визначає правову цінність 
інституту адвокатури, його роль та значення для побудови громадянського суспільства та 
правової держави в Україні.

Ключові слова: адвокатура, громадянське суспільство, правова держава.

Вильчик Т. Б. Адвокатура и гражданское общество в правовом государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового статуса института 

адвокатуры и его взаимоотношения с органами государственной власти и гражданского 
общества. Сделан вывод, что адвокатура не может быть отнесена к институтам граждан-
ского общества. Адвокатура может стать на защиту интересов как государства, так и 
гражданского общества. Деятельность адвокатуры требует независимости не только от 
государства, но и самого гражданского общества. Адвокатура должна быть определена 
в законодательстве Украины в качестве независимого самоуправляющегося правозащит-
ного института, на который государство возлагает важные функции защиты прав и 
законных интересов человека. Автор определяет правовую ценность института 
адвокатуры, его роль и значение для построения гражданского общества и правового 
государства в Украине.

Ключевые слова: адвокатура, гражданское общество, правовое государство.

Vilchуk T. The Bar and Civil Society in Legal State
Annotation. The article deals with the issues of legal status of the institute of the bar and 

its relationship with public authorities and civil society. On the basis of the study the author 
concludes that the bar cannot be related to civil society institutions. The bar can protect the 
interests of both state and civil society. The advocacy requires independence, not only of the 
state but also of the civil society. The bar must be defined in the legislation of Ukraine as an 
independent self-governing human rights institution to which the state assigns important 
functions to protect the rights and legitimate interests of a person. The author determines the 
legal value of the bar, its role and importance for building civil society and legal state in 
Ukraine.

Key words: the bar, civil society, legal state.


