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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ  
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У статті розглянуто сутність та особливості адміністративно-правових засад взаємодії органів публічної вла-
ди та адвокатури. 

Охарактеризовано сучасний стан взаємовідносин між органами публічної влади та адвокатурою. Визначе-
но негативні тенденції співпраці органів публічної влади та адвокатури, до яких віднесено: втручання органів 
публічної влади у діяльність адвокатури, не обговорення органами публічної влади з представниками Націо-
нальної асоціації адвокатів України проектів змін до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, 
порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності з боку представників правоохоронних органів та 
суду. Звернуто увагу на послаблення впливу адвокатури у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів фізич-
них та юридичних осіб. Наголошено, що відносини між органами публічної влади та адвокатурою мають бути 
партнерськими, яким властивий рівноправний характер.

Запропоновано під взаємодією органів публічної влади та адвокатури розуміти узгоджену та скоординовану 
діяльність щодо спільного вирішення завдань у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб. Виділено напрями взаємодії органів публічної влади та адвокатури, до яких віднесено: 1) 
участь у обговоренні проектів законів у сфері адвокатури та адвокатської діяльності та захисту прав, свобод і 
законних інтересів людини; 2) співпраця у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів людини в залежності 
від компетенції конкретного органу публічної влади; 3) участь у попередженні порушення прав, свобод і закон-
них інтересів людини. 

Констатовано, що для ефективної реалізації цих напрямів взаємодії необхідно на законодавчому рівні регла-
ментувати взаємовідносини органів публічної влади та адвокатури шляхом встановлення особливостей та гаран-
тій співробітництва, а також наділення їх відповідними правами та обов’язками.

Ключові слова: адміністративно-правові засади, взаємодія, адвокатура, органи публічної влади, співпраця, 
правозахисна діяльність. 

The article considers the essence and features of administrative and legal bases of interaction between public author-
ities and the bar.

The current state of relations between public authorities and the bar is described. Negative tendencies of cooperation 
between public authorities and advocacy were identified, including: interference of public authorities in advocacy, fail-
ure of public authorities to discuss with representatives of the National Bar Association of Ukraine draft amendments to 
the legislation on advocacy and advocacy, violation of lawyers' rights and guarantees of advocacy by representatives of 
law enforcement agencies and the court. Attention is drawn to the weakening of the influence of the bar in the field of 
protection of rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities. It is emphasized that the relation-
ship between public authorities and the bar should be a partnership, which is inherently equal.

It is suggested that the interaction of public authorities and the bar be understood as coordinated and coordinated 
activities for the joint solution of tasks in the field of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of individuals 
and legal entities. The directions of interaction between public authorities and the bar are singled out, which include: 1) 
participation in the discussion of draft laws in the field of bar and advocacy and protection of human rights, freedoms 
and legitimate interests; 2) cooperation in the field of protection of human rights, freedoms and legitimate interests, 
depending on the competence of a particular public authority; 3) participation in the prevention of violations of human 
rights, freedoms and legitimate interests.

It was stated that in order to effectively implement these areas of cooperation, it is necessary to regulate the relation-
ship between public authorities and the bar at the legislative level by establishing the features and guarantees of cooper-
ation, as well as giving them the appropriate rights and responsibilities.

Key words: administrative and legal principles, interaction, advocacy, public authorities, cooperation, human rights 
activities.
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Постановка проблеми. Головним обов’яз-
ком держави є утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини [1], а забезпечення здій-
снення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги особі є осно-
вним завданням адвокатури [2]. Реалізація цих 
законодавчих положень неможлива без тісної 
співпраці органів публічної влади та адвокату-
ри. Спільна діяльність даних суб’єктів у пра-
возахисній сфері є запорукою та фактичною 
вимогою для можливості ефективного забез-
печення прав, свобод і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб. Тому визначен-
ня адміністративно-правових засад взаємодії 
органів публічної влади та адвокатури сприя-
тиме пошуку механізму щодо вдосконалення 
їхньої діяльності у напрямку правозахисної 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання правового регулювання діяльнос-
ті адвокатури аналізувалась у працях таких 
учених, як М.Р. Аракелян, Н.М. Бакаянова, 
Т.В. Варфоломеєва, Т.Б. Вільчик, М.В. Заваль-
ний, С.С. Калинюк, П.В. Кучеревський, 
О.Д. Святоцький, І.Я. Семенюк, Л.В. Тацій, 
Є.Ф. Шкребець, О.Г. Яновська та ін. Однак 
адміністративно-правові засади взаємодії орга-
нів публічної влади та адвокатури до цього 
часу не є досконало вивченими, що й зумовлює 
актуальність тематики дослідження.

Метою статті є визначення сутності та осо-
бливостей адміністративно-правових засад 
взаємодії органів публічної влади та адвокату-
ри та формування пропозицій щодо вдоскона-
лення їх взаємовідносин.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. «Взаємодія» як філософська категорія відо-
бражає особливий тип відносин між об‘єктами, 
при якому кожний з об‘єктів діє (впливає) на 
інші об‘єкти, приводячи їх до зміни, водно-
час зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих 
об‘єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну 
його стану. Її фундаментальне значення зумов-
лено тим, що вся людська діяльність у реаль-
ному світі, практика, а саме – наше існування 
і відчуття його реальності – ґрунтуються на 
різноманітних взаємодіях, які людина здійснює 
і використовує як засіб пізнання, знаряддя дії, 
спосіб організації буття [3]. У літературі серед 
ознак взаємодії виділяють такі: взаємодія – це 

діяльність; обов‘язкова наявність декількох (не 
менше двох) суб‘єктів взаємодії; погодженість 
заходів за спільною метою, місцем, часом, 
методами; спрямованість функціонування 
взаємодіючих суб‘єктів; наявність норматив-
ної (правової) бази взаємодії; становище, яке 
посідають суб‘єкти взаємодії в ієрархії систе-
ми; зміст завдань, які виконуються суб‘єктами 
взаємодії̈; спільна діяльність [4, c. 132].

Адміністративно-правові засади взаємодії 
органів публічної влади та адвокатури визна-
чено у ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Так, у ч. 1 ст. 5 вста-
новлено, що адвокатура є незалежною від орга-
нів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їх посадових та службових осіб, 
а у ч. 2 ст. 5 передбачено, що держава створює 
належні умови для діяльності адвокатури та 
забезпечує дотримання гарантій адвокатської 
діяльності [2].

Сучасний стан взаємовідносин між органа-
ми публічної влади та адвокатурою характери-
зується негативними тенденціями і послаблен-
ням впливу адвокатури у сфері захисту прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб.

Так, Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня збалансованості бюджетних надходжень 
у 2017 році» було внесено низку змін до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» щодо затвердження граничних розмірів 
внеску на проходження стажування та плати за 
складання кваліфікаційного іспиту [5]. Таким 
чином, фактично було довільно обмежено 
право органів адвокатського самоврядування 
в аспекті фінансування власної діяльності [6]. 
Втручання Верховної Ради України у фінансо-
ве забезпечення органів адвокатського само-
врядування суперечить ст. 1312 Конституції 
України, згідно якої гарантується незалежність 
адвокатури [7], а також Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», оскіль-
ки адвокатура самостійно вирішує питання 
своєї діяльності. Необхідно також відміти-
ти, що згідно Основних положеннях про роль 
адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по 
запобіганню злочинам у серпні 1990 року, дер-
жава може впливати на адвокатуру лише у кон-
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тексті сприяння і забезпечення доступу до про-
фесії та дотримання її гарантій [8].

Мають місце випадки не обговорення 
з представниками Національної асоціації адво-
катів України проектів змін до законодавства 
про адвокатуру та адвокатську діяльність. 
Наприклад, проект Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» від 6 вересня 
2018 року № 9055 тривалий час не надавався 
адвокатській спільноті для обговорення [9].

Варто зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 45 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» Національна асоціація адвокатів 
України представляє адвокатуру України у від-
носинах з органами державної влади, органа-
ми місцевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами, підприємствами, уста-
новами, організаціями незалежно від форми 
власності, громадськими об’єднаннями та між-
народними організаціями, делегує представ-
ників до органів державної влади [2]. В складі 
Національної асоціації адвокатів України функ-
ціонує Комітет законотворчих ініціатив з питань 
адвокатської діяльності, який виступає від імені 
Національної асоціації адвокатів України для 
участі у вдосконаленні законодавства України 
про адвокатуру та адвокатську діяльність та 
суміжних нормативно-правових актів, створен-
ня сприятливих умов для розвитку правової 
діяльності, вдосконалення діючої і формова-
ної нормативно-правової бази, що має сприяти 
адекватному впливу законодавства на відносини 
в адвокатурі України та державі в цілому [10].

Однак проект Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» № 9055 [9] 
було розроблено не представництвом адвока-
тури України, а Адміністрацією Президента 
України у закритому від Національній асоці-
ації адвокатів Україні форматі. При цьому, як 
відмічає адвокатська спільнота, аргумент про 
включення до робочої групи окремих адвокатів 
не витримує ніякої критики, враховуючи поло-
ження ст. 45 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» [11]. З цього при-
воду голова Національної асоціації адвокатів 
України Л.П. Ізовітова відмічає, що краще, ніж 
адвокати, ніхто не знає про існуючі прогалини 
у законодавстві про адвокатуру, про необхід-
ність запровадження інструментів як захисту 
громадян, так і власного захисту [12].

У цьому контексті варто відмітити, що 
згідно Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи № R (2000) 21 від 25 жовтня 2000 року 
про свободу професійної діяльності адвокатів 
до принципів формування адвокатури віднесе-
но право на свободу переконань і можливість 
впливу на законотворчу діяльність, тобто саме 
адвокатура повинна ініціювати свій профіль-
ний закон, а не влада: у діяльності адвокатури 
держава лише забезпечує ефективний доступ 
до правосуддя і доступ усіх верств суспільства 
до ефективної правової допомоги, яку можуть 
надати адвокати, у тому числі і доступ до про-
зорості законотворчої сфери [13].

Слід також зазначити, що адвокатура як 
інститут захисту прав людини у більшості кра-
їн світу наділена пріоритетом у законотвор-
чій сфері захисту прав людини, і у бідь-якому 
випадку думки цього інституту слід враховува-
ти, якщо йдеться про формування профільного 
законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність. Консолідація зусиль адвокатури 
і держави неможлива також без закріплення 
на законодавчому рівні обов’язку законодавця 
направляти адвокатурі на перевірку (експер-
тизу) проекти законів, що стосуються діяль-
ності адвокатури та/або додержання прав 
людини. Наприклад, одним з найважливіших 
завдань Федеральної Палати адвокатів Німеч-
чини є активна участь в законодавчому процесі 
з метою формування правової бази діяльності 
адвокатів [14, с. 128]. 

У зв’язку з цим доцільно підтримати нау-
ковців, які пропонують на законодавчому рівні 
закріпити право адвокатури приймати участь 
у обговоренні проектів законів, що стосують-
ся її організації та діяльності. Серед функцій 
адвокатури повинна бути закріплена функція 
законотворчої ініціативи, яка полягає у підго-
товці проектів законодавчих актів, висновків 
з питань ефективності законопроектів та чин-
них законів і перш за все, з питань, що стосу-
ються організації та діяльності інституту адво-
катури [14, с. 128-129].

Ще однією негативною тенденцією 
у напрямку співробітництва органів публічної 
влади та адвокатури є порушення прав адвока-
тів та гарантій адвокатської діяльності з боку 
представників правоохоронних органів та 
суду (необґрунтовані кримінальні пересліду-
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вання, незаконні обшуки, порушення адвокат-
ської таємниці, фізичне насильство, вбивства) 
[15, 16, 17]. Адвокатура є суміжним правовим 
інститутом, що функціонує у системі судової 
влади поряд з іншими правовими інститутами 
[18], а також «монополістом» у питанні пред-
ставництва осіб у судах та захисту від кримі-
нального обвинувачення [1]. Тому правоохо-
ронним органам та судам необхідно змістовно 
переорієнтувати свою діяльність у напрямку 
утвердження і забезпечення належних умов 
щодо прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності. Адвокатура, правоохоронні та судо-
ві органи повинні співпрацювати задля досяг-
нення спільної мети – захисту прав, свобод 
і законних інтересів людини як основної цін-
ності правової держави. 

Важливим напрямком взаємодії органів 
публічної влади та адвокатури є конструк-
тивна співпраця в залежності від компетенції 
конкретного державного органу. З деякими 
державними органами Національною асоціа-
цією адвокатів України укладено меморанду-
ми про співпрацю (наприклад, Меморандум 
про співпрацю між Національною асоціацією 
адвокатів України та Міністерством юстиції 
України у сфері надання безоплатної правової 
допомоги [19], Меморандум про співробітни-
цтво між Міністерством закордонних справ 
України та Національною асоціацією адвокатів 
України [20], Меморандум про співпрацю між 
Національною асоціацією адвокатів України та 
Департаментом з питань виконання криміналь-
них покарань при Міністерстві юстиції Укра-
їни [21]). Такий напрямок співпраці потрібно 
продовжити в майбутньому. На нашу думку, 
відносини між органами публічної влади та 
адвокатурою мають бути партнерськими, яким 
властивий рівноправний характер.

Доцільно звернути увагу на те, що згідно 
Загального кодексу правил для адвокатів країн 
Європейського Співтовариства адвокат має дія-
ти в інтересах права в цілому, точно так само, 
як і в інтересах тих, чиї права і свободи йому 
довірено захищати [22]. У Хартії основних 
принципів європейської адвокатської професії 
встановлено, що адвокат не тільки вірно слу-
жить інтересам свого клієнта і захищає його 
права, а також виконує функцію правозахисни-
ка в суспільстві, яка полягає в попередженні та 

запобіганні конфліктів, подальшому розвитку 
права та захисту громадських свобод, утвер-
дженні справедливості та верховенства права 
[23]. Звідси слідує, що адвокатура має бути 
наділена повноваженнями у напрямку контро-
лю за забезпеченням органами публічної влади 
прав, свобод і законних інтересів людини. 

У цьому контексті Т.Б. Вільчик зазначає, що 
визнання державою адвокатури незалежним 
самоврядним правозахисним інститутом накла-
дає на неї обов’язок із забезпечення законності 
у всьому суспільстві, у тому числі з боку самої 
держави в особі її органів влади. На сьогодні 
у суспільстві немає інституту, який міг би ефек-
тивно контролювати, як всією системою орга-
нів влади додержуються конституційні права 
і свободи людини і суспільства. Суспільство 
не може уповноважити якусь окрему організа-
цію контролювати правозастосовну діяльність 
влади, але може делегувати це право інституту, 
здатному здійснювати ефективний контроль за 
забезпеченням конституційних прав і свобод 
людини через те, що його члени є професійни-
ми юристами [24, с. 364-365].

З огляду на це адвокатуру доцільно наділити 
повноваженнями щодо здійснення контролю за 
органами публічної влади у напрямку правово-
го забезпечення прав, свобод і законних інтер-
есів людини. 

Висновки. Під взаємодією органів публіч-
ної влади та адвокатури слід розуміти узгодже-
ну та скоординовану діяльність щодо спіль-
ного вирішення завдань у сфері забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб. Напрямами взаємодії орга-
нів публічної влади та адвокатури є: 1) участь 
у обговоренні проектів законів у сфері адво-
катури та адвокатської діяльності та захис-
ту прав, свобод і законних інтересів люди-
ни; 2) співпраця у сфері захисту прав, свобод 
і законних інтересів людини в залежності від 
компетенції конкретного органу публічної вла-
ди; 3) участь у попередженні порушення прав, 
свобод і законних інтересів людини. Для ефек-
тивної реалізації цих напрямів взаємодії необ-
хідно на законодавчому рівні регламентувати 
взаємовідносини органів публічної влади та 
адвокатури шляхом встановлення особливос-
тей та гарантій співробітництва, а також наді-
лення їх відповідними правами та обов’язками.
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