
Матковська Інга Олексіївна
студентка 1-го курсу судово-адміністративного факультету 
Національного університету «Одеська юридична академія»

АДВОКАТ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОФЕСІЇ

Для кожної людини вибір майбутньої професії мало не один із 
найважливіших у житті, бо саме від нього залежить усе наше майбутнє. 
Людина, яка обирає професію юриста, усвідомлює важливість таких 
понять як : «чесність», «справедливість» та «права людини».

Адвокат — це в першу чергу захисник права і справедливості, про
фесіонал своєї справи, який стоїть на сторожі закону, головною метою 
якого є не тільки захист прав, а й слідкування за дотриманням та 
виконанням демократичних принципів. Також, це людина, яка 
повинна відмінно розбиратися у правовій документації.

На перший погляд може здаватися, що професія адвоката — це одне 
задоволення, але у кожної професії є свої переваги та недоліки.

Професія юриста пов'язується з можливостями позитивно впливати 
на певні події. Адвокат може допомогти несправедливо звинуваченій 
людині, відновити або захистити житлові або майнові права. Робота 
адвоката — це боротьба за ті права, які, на жаль, не завжди ведуть до 
перемоги, але саме спрямованість професійної діяльності може 
принести моральне задоволення. Привабливість цієї професії полягає в 
її самостійності, так званої «свободі». Всі прийняті адвокатом рішення 
відповідають закону, а тлумачення закону передбачає цю саму свободу. 
Чим точніше рішення адвоката, тим вище його репутація. Саме ці 
можливості використання свого характеру і інтелекту дають можливість 
прийняття таких рішень, породжуючи задоволення юриста своєю 
роботою.

Ще однією перевагою цієї професії є можливість її використання не 
тільки в сфері юриспруденції, а й в економіці, спорті, мистецтві та 
журналістиці.

Що стосується недоліків цієї професії, то кожному адвокату дово
диться приймати такі рішення, які змінюють долі людей. Він відпові
дає — і досить суворо — за помилки та упущення, по суті, за будь-які 
похибки, які можуть виникнути через необережність. На адвоката 
завжди велика відповідальність, яка залежить від характеру прийняття 
рішень, їх масштабності. Уміння сприймати і переносити ризик, 
виправляти свої помилки залежить від особистих якостей адвоката. 
Є спокійні люди, яким під силу взяти на себе відповідальність, а є ті 
кому важко бути впевненим в прийнятому рішенні.

Адвокати дійсно займають високі, державні пости. Їх імена відомі в 
політиці і журналістиці. На слуху висококваліфіковані адвокати.
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Загальною повагою користуються вчені-юристи. Це дає нам право 
зробити висновок, що дійсно розумний, готовий взяти на себе 
відповідальність прийняття рішень, висококваліфікований юрист — це 
бажаний працівник і радник в будь-якій професійній діяльності.

Е.В. Васьковський — відомий адвокат і цивіліст. В його працях 
розглядалися питання в різних областях юридичної науки. Він написав 
книги по цивільному процесу і праву. На думку Е.В. Васьковського, 
адвокат — не замінник сторін, а саме сам фактор правосуддя і 
важливий елемент судової організації, і він повинен виконувати 
функції як судового захисту, так і консультування, а не займати місце 
сторін в процесі. Васьковський акцентував увагу на висловленні 
французького процесуаліста Г.Л. Карре: «Якщо суддю я поважаю 
наділенім королівською владою відплачувати правосуддя народу, 
адвокат при виконанні своїх обов'язків видається мені, в свою чергу, — 
уповноваженим всього цього народу, що вимагає правосуддя для 
одного з його членів. Що таке суддя? Голос правителя. Що таке 
адвокат? Голос народу».

На мою думку, професія адвоката змушує змінити себе і своє 
ставлення до роботи, не зупинятися на досягнутому. Це завжди дає 
людині можливість прагнути до вершин в кар'єрному зрості. Відповіда
льність стає місією цієї професії і змушує шукати краще рішення, яке 
дійсно допоможе.
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