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У статті проаналізовано змістовні характеристики незалежності як принципу 
адвокатури. Досліджено стандарти незалежності адвокатури, що закріплені в 
європейських і міжнародно-правових актах. Розкрито правову природу неза
лежності як принципу організації та діяльності адвокатури. Окреслено гарантії 
незалежності адвокатської діяльності. Зроблено висновок, що ключовими компо
нентами принципу незалежності адвокатури в аспекті міжнародно-правового 
та європейського розуміння цієї категорії є забезпечення інституційної та фу
нкціональної (процесуальної) можливості адвокатові здійснювати всі види 
професійної діяльності вільно й незалежно від: 1) держави; 2) клієнта; 3) осо
бистої упередженості чи зацікавленості; 4) громадськості; 5) керівництва адво
катської фірми (колегії, об'єднання тощо) та професійної асоціації адвокатів.

Ключові слова: адвокат, принцип, незалежність, утручання, неупередженість, 
адвокатське самоврядування, професійна асоціація.

Постановка проблеми. Незалежність є ознакою, до якої прагнуть 
люди, суспільства, держави. Для багатьох з них незалежність виступає 
невід'ємною передумовою нормального функціонування. Серед соціаль
них інституцій особливе значення вона має для адвокатури, адже саме на 
її представниках лежить основний тягар оборони широкого розмаїття 
прав і інтересів фізичних та юридичних осіб.
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Незважаючи на важливість забезпечення незалежності в діяльності 
адвоката, практика свідчить [1], щ о цей принцип часто порушується, на
самперед, державними органами. Причинами цього є як свідоме ігнору
вання правових приписів, так і нечіткий виклад відповідних положень у 
законодавстві, незнання чи недостатнє розуміння окремих норм та інсти
тутів, пов'язаних із дотриманням гарантій незалежного здійснення адво
катом захисту прав та інтересів клієнта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти зазначеної 
проблематики були предметом наукового аналізу в працях Т.В. Варфо- 
ломеєвої, Т.Б. Вільчик, І.Ю. Гловацького, А.В. Іванцової, М.С. Косенка, 
Л.М. Москвич, І.В. Назарова, В.О. Попелюшка, М.В. Руденка, В.О. Святоцької, 
О.Д. Святоцького, С.Я. Фурси, О.Г. Яновської та інш их учених, проте спеці
альних досліджень, проведених з урахуванням змін до законодавства і 
практики, щ о має тенденцію до постійного оновлення, недостатньо. Так, 
В.О. Святоцькою [2] розглянуто загальнотеоретичні аспекти впроваджен
ня європейських стандартів адвокатури в контексті історичного станов
лення даного інституту. У  дослідженні М.С. Косенка [3] незалежність роз
глянуто через призму діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури. Вивчення механізму дії цього принципу в роботі органів 
адвокатського самоврядування в цілому чи окремого адвоката зокрема не 
було предметом його наукової розробки.

Ф ормування цілей. Метою статті є розкриття змісту принципу не
залежності адвокатури на підставі стандартів, сформованих із цього при
воду в європейських і міжнародно-правових актах.

Виклад основного матеріалу. Поряд із Україною, у європейських 
державах незалежність адвокатури (адвокатської діяльності) як норма- 
принцип текстуально закріплений у законодавстві Болгарії, Естонії, Грузії, 
Литви та ін. Статтею першою Федерального положення про адвокатуру 
ФРН узагалі визначено, щ о адвокат є незалежним органом правосуддя [4].

Розглянемо підходи, сформовані міжнародними та європейськими 
інституціями. У  схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 
грудня 2012 року «Принципах і керівних настановах щ одо доступу до 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя» зміст незалежності 
адвоката розкривається передусім у принципах № 12 «Незалежність і захист 
юрисконсультів» і № 13 «Компетенція і підзвітність юрисконсультів», зокрема:

-  державам слід забезпечувати, щ об юрисконсульти мали можли
вість ефективно, вільно й незалежно виконувати свою роботу. Зокрема, 
державам слід забезпечувати, щ об вони мали змогу виконувати всі свої 
професійні обов'язки в обстановці, вільній від залякування, перешкод, 
переслідування або невиправданого втручання; здійснювати поїздки й 
безперешкодно консультувати своїх клієнтів і зустрічатися з ними в кон-
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фіденційній обстановці як  усередині своєї країни, так і за її межами і ма
ли вільний доступ до матеріалів кримінального переслідування та інших 
відповідних матеріалів; не піддавалися кримінальному переслідуванню і 
судовим, адміністративним, економічним або іншим санкціям за будь-які 
дії, учинені згідно з визнаними професійними обов'язками, нормами та 
етикою, а також  погрозам такого переслідування і санкціям;

-  дисциплінарні скарги на юрисконсультів слід негайно розглядати, 
і рішення за ними має виносити незалежний орган згідно з професійни
ми кодексами етики та з можливістю перегляду справи в судовому поряд
ку [5, 11-12].

Згідно з Брюссельською декларацією про системи кримінального 
правосуддя, прийнятою ОБСЄ 5 грудня 2006 року, рішення, які стосують
ся видачі дозволу практикувати як  адвокатові чи долучитися до професії 
повинні прийматися незалежним органом. Такі рішення, незалежно від 
того, прийняті вони незалежним органом чи ні, повинні підлягати 
розгляду незалежним і безстороннім органом правосуддя.

Кодекс поведінки європейських адвокатів, прийнятий Радою адво
катур та правових товариств Європи (ССВЕ) у жовтні 1988 року, розкри
ває суть принципу незалежності адвоката таким чином:

-  завдання, щ о виконуються адвокатом у процесі професійної 
діяльності, вимагають його абсолютної незалежності й відсутності будь- 
якого впливу на нього, пов'язаного, передусім, з його особистою 
заінтересованістю або з тиском зовні. Ця незалежність є такою ж 
необхідною для довіри до судового провадження, як і неупередженість 
судді. Таким чином, адвокатові варто уникати будь-якого ущемлення 
його незалежності й не поступатися професійними стандартами заради 
інтересів клієнта, суду або інших осіб;

-  адвокатові слід зберігати незалежність як у позасудових справах, 
так і в судовому провадженні. Консультація, надана адвокатом клієнтові, 
утрачає сенс, якщ о адвокат дає її, аби втертися в довір'я, отримати власну 
вигоду або надає її під впливом зовнішнього тиску [6, 15].

Першим у переліку принципів, визначених Загальними принципа
ми юридичної професії, прийнятими Міжнародною асоціацією юристів 
(ІВА) 20 вересня 2006 року, наведено незалежність. Змістовними компоне
нтами цієї засади окреслені такі вимоги:

-  юристові повинно бути надано захист незалежності для забезпе
чення надання його клієнтам неупередженої поради чи представництва;

-  юрист повинен мати можливість проявляти свою незалежність, не- 
упереджену професійну думку під час консультування свого клієнта щ о
до вірогідності успіху його справи, а також під час представництва інте
ресів клієнта [7, 2].
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Як і попередній документ, Хартія основоположних принципів європей
ської правової професії, прийнята Радою адвокатур та правових товариств 
Європи (ССВЕ) 24 листопада 2006 року, на перше місце виносить незалеж
ність адвоката і свободу адвоката у веденні справ клієнтів [8, 5]. Розкриваючи 
зміст цієї засади в коментарі до Хартії, ССВЕ підкреслює, щ о адвокат потре
бує свободи -  політичної, економічної та інтелектуальної -  під час здійснення 
діяльності, пов'язаної із консультуванням та представництвом клієнта. Це 
означає, що юрист має бути незалежним від державних чи інших потужних 
інтересів, й не повинен допускати, щоб його незалежність було порушено 
через некоректний тиск з боку ділових партнерів [9, 10].

У  Рекомендації К (2000) 21 Комітету міністрів державам-членам про 
свободу здійснення професії адвоката, прийнятій Комітетом міністрів 
Ради Європи 25 жовтня 2000 року, містяться такі настанови з питання, щ о 
розглядається:

-  рішення, що стосуються дозволу займатися юридичною практи
кою або ставати членом даної професійної групи, повинні прийматися 
незалежним органом. Контроль над такими рішеннями, незалежно від 
того, чи ухвалюються вони незалежним органом, повинен здійснюватися 
незалежним і безстороннім судовим органом;

-  адвокати повинні мати можливість -  і це має вітатися державою -  
створювати і вступати в професійні асоціації місцевого, загальнодержав
ного та міжнародного рівня, які, самі по собі або разом з іншими органа
ми мають на меті зміцнення професійних норм і захист незалежності та 
інтересів адвокатів;

-  асоціації адвокатів чи інші професійні юридичні асоціації повинні 
бути самоврядними, незалежними від органів влади та громадськості;

-  асоціації адвокатів чи інш і професійні юридичні асоціації повинні 
робити всі необхідні дії, уключаючи захист інтересів адвокатів перед від
повідним органом, у разі: а) арешту адвоката або його взяття під варту; Ь) 
будь-якого рішення про порушення провадження, щ о ставить під питан
ня моральні якості адвоката; с) особистого обшуку адвокатів або обшуку 
їх майна; гї) будь-якого вилучення документів або матеріалів, що нале
жать адвокатам; е) публікації репортажів у ЗМІ, щ о вимагають реакції від 
імені адвокатів [10, 174, 176-177].

При цьому, чи не найбільш цікаве й розгорнуте бачення змісту 
принципу незалежності викладено в Проекті Загальної декларації про 
незалежність правосуддя («Декларація Сінгві»), зокрема:

-  незалежність професії адвоката є найважливішою гарантією просу
вання і захисту прав людини;

-  повинна існувати справедлива й неупереджена система здійснення 
правосуддя, щ о гарантує незалежність адвокатів при виконанні своїх
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професійних обов'язків без будь-яких обмежень, впливу, спонукань, тис
ку, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з чиєї б то не було сто
рони або з будь-якої підстави;

-  кожен повинен мати ефективний доступ до юридичних послуг не
залежного адвоката, обраного ним самим для захисту й відстоювання 
своїх економічних, соціальних та культурних, а також  громадянських та 
політичних прав;

-  при виконанні своїх обов'язків адвокат повинен завжди діяти вільно, 
сумлінно й хоробро згідно з побажаннями клієнта, а також визнаними пра
вилами, стандартами та вимогами професійної адвокатської етики, без будь- 
яких перешкод або тиску з боку влади або громадськості;

-  незалежність адвокатів при консультуванні, наданні допомоги та 
представленні інтересів осіб, позбавлених волі, повинна бути гарантована 
з метою забезпечення таких осіб безкоштовною та неупередженою юри
дичною допомогою. Повинні бути вжиті необхідні заходи для того, щ об 
виключити можливість виникнення підозр у змові або співробітництві 
адвоката, який представляє інтереси клієнта, із владою, а також  підозр 
щ одо залежності адвоката від влади;

-  у кожній юрисдикції може бути створена одна або більше незале
жних і самоврядних асоціацій адвокатів, визнаних на підставі закону, 
рада або інший виконавчий орган яких повинен вільно обиратися усіма 
членами без будь-якого втручання з боку іншого органу або особи. Це 
положення не обмежує їх права додатково формувати інші професійні 
асоціації адвокатів та юристів або приєднуватися до них;

-  у цілях заохочення солідарності й підтримки незалежності юриди
чної професії адвокат повинен уважати членство у відповідній асоціації 
адвокатів своїм громадянським обов'язком;

-  з метою виконання своєї функції щ одо захисту незалежності адво
катів асоціація адвокатів має негайно отримувати інформацію про при
чини та правові підстави для арешту або взяття під варту будь-якого з її 
членів або будь-якого адвоката, який практикує в межах її юрисдикції; з 
цією ж  метою асоціація повинна отримувати повідомлення про: (а) будь- 
який особистий обш ук адвоката або обш ук його майна; (Ь) будь-яке ви
лучення належних йому документів; (с) будь-яке рішення про порушення 
провадження, щ о зачіпає або ставить під сумнів моральні якості адвоката. 
У  зазначених випадках асоціації адвокатів має надаватися право бути 
представленою її керівником або уповноваженою особою, щ об стежити за 
перебігом процедури і, зокрема, для забезпечення захисту професійної 
таємниці та незалежності;

-  асоціація адвокатів або незалежний орган, що створений на підставі 
закону і складається в основному з адвокатів, зазвичай, повинен володіти
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первинними повноваженнями з проведення дисциплінарного прова
дження щ одо адвокатів за власною ініціативою або за запитом особи, яка 
є стороною судового розгляду, або громадянина, який керується суспіль
ними інтересами. Суд або громадський орган може також передати спра
ву асоціації адвокатів або передбаченому законодавством органу, які мо
жуть порушити на цій підставі дисциплінарне провадження [11, 113-119].

Таким чином, ключовими компонентами принципу незалежності 
адвокатури в аспекті міжнародно-правового та європейського розуміння 
цієї категорії є забезпечення інституційної та функціональної (процесуа
льної) можливості адвокатові здійснювати всі види професійної діяльнос
ті вільно й незалежно від: 1) держави; 2) клієнта; 3) особистої упереджено
сті чи зацікавленості; 4) громадськості; 5) керівництва організаційних 
форм адвокатської діяльності (адвокатські фірми, колегії тощо) та профе
сійної асоціації адвокатів. Останньому органу незалежність має бути за
безпечено безумовно через його особливу роль у справі гарантування 
незалежності адвокатів-членів асоціації, щ о не виключає можливості су
дового контролю за реалізацією окремих її рішень.

Висновки. Перспективним напрямом подальших наукових дослі
джень є теоретичне осмислення впливу специфіки національного право
вого розвитку на ефективність імплементації міжнародно-правових та 
європейських стандартів організації та діяльності адвокатури.
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И ван и ц ки й  С.А. Н езависим ость к ак  принцип адвокатурьі
В статье анализируются содержательние характеристики независимости 

как принципа адвокатури. Исследуются стандарти независимости адвокату
ри, закрепленние в европейских и международно-правових актах. Раскрита 
правовая природа независимости как принципа организации и деятельности 
адвокатури. Определени гарантии независимости адвокатской деятельности. 
Делается вивод, что ключевими компонентами принципа независимости ад
вокатури в аспекте между народно-правового и европейского понимания ^той 
категории является обеспечение институциональной и функциональной 
(процессуальной) возможности адвокату осуществлять все види профессио- 
нальной деятельности свободно и независимо от: 1) государства; 2) клиента; 3) 
личной предвзятости или заинтересованности; 4) общественности; 5) руковод- 
ства адвокатской фирми (коллегии, обьединения и т.д.) и профессиональной 
ассоциации адвокатов.

Ключевие слова: адвокат, принцип, независимость, вмешательство, беспри- 
страстность, адвокатское самоуправление, профессиональная ассоциация.

^ а п іїзк у  8.О . Іпгїерепгїепсе аз а ргіпсіріе о£ а ^ о с а с у
ТЬе агіісіе апаіугез іЬе зиЬзіапіІVе сЬагасіегізіісз о£ іпйерепйепсе аз а ргіпсіріе 

о£ а^осасу. Ехатіпез іЬе зіапйагйз о£ іпйерепйепсе о£ іЬе іедаі рго£еззіоп, аз 
епзЬгіпей іп Еигореап апй іпіегпаііопаі іедаі іпзігитепіз. ^ізс1озей іо іЬе іедаі паіиге 
о£ іпйерепйепсе аз а ргіпсіріе о£ огдапігаііоп о£ а^осасу. ЗресШей диагапіее іЬе 
іпйерепйепсе о£ асіуосасу. Іі із сопсіийей іЬаі іЬе кеу сотропепіз о£ іЬе ргіпсіріе о£
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іЬе іпіерепіепсе о£ іЬе Ьаг іп іЬе азресі о£ іпіетаііопа1 1аш апі. Еигореап 
ипіегзіапііпд о£ іЬіз саіедогу із іЬе ргаVІзіоп о£ іпзіііиііопа1 апі. £ипсііопа1 
(ргосеі.ига1) оррогіипіііез £ог іЬе аііогпеу іо рег£огт а11 іурез о£ рго£еззіопа1 асітііез 
£гее1у апі. іпйерепйепі1у £гот: 1) іЬе зіаіе; 2) іЬе с1іепі; 3) регзопаї Ьіаз ог іпіегезі; 4) 
іЬе риЬІіс; 5) тападетепі 1аш £ігт (Воагі, Аззосіаііоп апі. зо оп) апі. іЬе рго£еззіопа1 
Аззосіаііоп о£ 1ашуегз. Ап ітрогіапі еіетепі о£ епзигіпд іЬе іпіерепіепсе о£ іЬе Ьаг із 
іЬе ітріетепіаііоп о£ іЬе Еигореап зіапіагіз гедагііпд іЬе іпіерепіепсе о£ еасЬ 
1ашуег, іп рагіісиїаг: а) іЬе тап у іиііез іо шЬісЬ а 1ашуег із зиЬ е̂сі е̂^иі е̂ іЬе 1ашуег'з 
аЬзоІиіе іпіерепіепсе, £гее £гот аїї оіЬег іп£1иепсе, езресіаїїу зисЬ аз т а у  агізе £гот 
Ьіз ог Ьег регзопаї іпіегезіз ог ехіегпаї ргеззиге; Ь) іЬіз теапз іЬаі іЬе 1ашуег т и з і Ье 
іпіерепіепі о£ іЬе зіаіе апі. оіЬег рошег£и1 іпіегезіз, апі. т и з і поі аЛІош Ьіз ог Ьег 
іпіерепіепсе іо Ье со тр го т ізе і Ьу ітргорег ргеззиге £гот Ьизіпезз аззосіаіез; с) 
зисЬ іпіерепіепсе із аз песеззагу іо ігизі іп іЬе ргосезз о£ ^изіісе аз іЬе ітрагііаїііу о£ 
іЬе )иіде; і )  іп іе е і шііЬоиі іЬіз іпіерепіепсе £гот іЬе сїіепі іЬеге сап Ье по диагапіее 
о£ іЬе ^иа1ііу о£ іЬе їашуег'з шогк; е) а їашуег т и з і іЬеге£оге аVоіі апу ітраігтепі о£ 
Ьіз ог Ьег іпіерепіепсе ап і Ье саге£иї поі іо сотрготізе Ьіз ог Ьег рго£еззіопаї 
зіапіагіз іп огіег іо рїеазе іЬе сїіепі, іЬе соигі ог іЬігі рагііез; £) іЬіз іпіерепіепсе із 
песеззагу іп поп-сопіепііоиз таііегз аз шеЛї аз іп їііідаііоп, аіуісе дІVеп Ьу а їашуег іо 
іЬе сїіепі Ьаз по Vа1ие і£ іЬе їашуег дгуез іі опїу іо іпдгаііаіе Ь іт - ог ЬегзеЛ£, іо зегуе Ьіз 
ог Ьег регзопа1 іпіегезіз ог іп гезропзе іо оиізііе ргеззиге; д) іЬе 1ашуег'з тетЬегзЬір 
о£ а 1іЬега1 рго£еззіоп ап і іЬе аиіЬогііу іегіуіпд £гот іЬаі тетЬегзЬір Ье1рз іо 
таіпіаіп іпіерепіепсе, ап і Ьаг аззосіаііопз т и з і р1ау ап ітрогіапі го1е іп Ье1ріпд іо 
диагапіее 1ашуегз' іпіерепіепсе; Ь) зе1£-геди1аііоп о£ іЬе рго£еззіоп із зееп аз Vііа1 іп 
Ьиіігеззіпд іЬе іпіерепіепсе о£ іЬе іп ітііи а1 1ашуег; }) іі із поіаЬ1е іЬаі іп ип£гее 
зосіеііез 1ашуегз аге р^еVепіеі £гот ригзиіпд іЬеіг с1іепіз' сазез, ап і т а у  зи££ег 
ітргізоптепі ог іеаіЬ £ог аііетрііпд іо іо  зо.

Кеу шогіз: аііогпеу, ргіпсіріе, ітіеретіепсе, іпіегюепііоп, ітрагііаїііу, айюосаіе 
5еі/-доуегптепі, рго/еззіопаї Аззосіаііоп.

удк 343.140.02 ■ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИК

О М  Калачова І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
| У  КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

У статті розкрито сутність доказового права у світлі стандартів Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод. Досліджено проблемні 
питання, що виникають в процесі доказування у кримінальному провадженні, 
з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини.

Виокремлено критерії допустимості доказів у кримінальному провадженні 
України з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини. Зроблено 
висновок, що допустимість доказів регулюється перш за все національним 
законодавством і, зазвичай, саме національні судові органи здійснюють оцінку 
доказів у провадженні. Завдання Європейського суду з прав людини полягає не у 
вирішенні питання, чи належним чином, наприклад, покази свідків було долуче-
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