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НапіошLtЬІІИЙ універентет <•О;:J:еська юри;::rичпа ака;:J:е:мія», 

-завіл:ува•І кафсцри opraнiзaull судових та правоохороню ІХ органів, 

кшrшr;:щт юри;::rичпих наук, ;:J:оцепт, а,щокат, 

секретар шrсшmлінарної па;тапr ква.tіфікаuійно-шrсшmлінарної ко:місії 

щшокатурн Олеської оtітасті 

ФУНКЦІЯ ПРЕ,ЦСТАВНИЦТВА В СВІТЛІ ЗАКОНОдАВСТВА 

ПРО АдВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Тепдепuії реформуnапня закопо.J<шстшt про па.J<ШІІЯ правоnої до
пш.юги с таки~1и, шо пере.::rбачають nиІспочпе пре.::rсташшuтnо а;::шо

катами ЇІ ІНІ ОЇ ОСО6И В cy.;Li, КрЇ\1 Ш1Іlа.;LКЇВ l3CT<11IOJCICIН1X :J<lKOIJOM [І; 2j. 
Стаu.:tсшш юри.JJtчtюї сні~tьноти .JO JШІfЮІюtюtшtшх J.мін, їх .Jискусій
ниtі характер, ні;L (НІ;Ісскін ;ю нсІІриtін~ІТПІ, ~ю6он'н3уt-: науконнін 3Нер

нутиси ;(о теоретичних 3aca;L ІІре;tстанниІІтна та осоG .. Іиностеі1 і1оп) :ніі1-

сненн~І а;(ноката\1И. 

П.9 ч.l ст. 1 3акону України <<Про а;:шокаТ)'lJУ та а;:шокатську ;:Іія.:Jь
ність)> N2 5076-\/1 ві.J: 5 .:Jипня 2012 р. визначає пре.J:ставниuтво як вид 
адвокатської J:іяльності, шо по.:Jягас n Jабезпечеппі реа.:Jізаuії праn і 

обоn'язкіn кліснта n циnL1ьпо:иу, госпо.J:арсько:му, а.J::\Ііпістратиnпо~tу 
та консп1ТУІ~іі1но\1У су;(очинстні, н інІІІИХ :tсржанних ор1·анах, ІІсре;( 

фі3ИЧНИ\ІІИ та ЮрИЛ1ЧНИ\1И особами, І Іран і о6он'~І3КіН ІІОТСрІІі;ЮП) ІІіl( 

час p031'.·1~1il)' СІ Іран І ІрО аіL\1ІНІСТраТИННІ ІІраНОІІОр)'ІІІеНН~І, а ТаКОЖ І Іран 

і обов'язків потерпілого, uиві.rІьного полтва ча, циві..1ьного віzшові.J:ача у 

криміна .. 1ьному провадженні 
Юри.аичпа наука ро3Глядас пре.асташшuтnо і як праnоnілюсипи, че

рез які о.ана особа (пре.асташшк) nикопус у ~tежах сnоїх пошюnажень 

процесуальпі дії nід і~tепі та інтересах іншої особи [3, с. 201-202; 3, 
С. 119;], і ~11< саму J(і~І~ІІ:.НіСТЬ ІІре;[СТаННИІ<а. НЧИНСНН~І НИМ ІІеННИХ ІІрО

ІІ.есуаJІЬЮ1Х .iLiti ні;L і\іІсні і н інтересах ін ІІІ ОЇ особи [4. с. 119;], а також 
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~ІК фор\1)' на;ШНН~І іЮІІО\ЮІ"И у ІІр()ІІССЇ, 30КрСVІа, і1 ІІрШЮНОЇ l5, С. ]()J; 

6, с. J6Jj. Очсни;tно, ІІІО кожен 3 3а3начсних ІІііІХО:Іін \ШЄ 11рано на іс
нунанн~І, ОСКі .. ІЬКИ аКІ(СНТ)'Є унатуна ТИХ ЧИ ЇНІІІИХ ОСО6JІИНОС'І'~ІХ, ИКИМИ 

характеризується цосить непростий за своїм теоретичним підгрунтям 

правовий інститут прецставниuтва. 

Проте предсташшuтnо, яке J..Jійспюс ацnокат, пе можпа розг.1яцати 

як к.1асичпе пре,::rсташшuтnо. Перш за nce, ,::rія .. 1ьпість предсташшка ni,::r 
і~tепі та n іптересах особи, яку пре,::rстаn.1яють, розглядасться і закопо

J1анстном, 1 11раноною наукою ~Ік І<JІасична (Внака матсрш;Іьно-ІІрано

НОІ\) та ІІрОІІССуа;ІІ:.НОІ'О ІІрС.іІСТаННИІПНа l7, С. JJ5j, О.іІНаК, Закон «Про 
адвокатуру та а,::rвокатську .аія.1ьність,> не дає жо.аних натяків на те, що 

адвокатська дія..1ьність, зага.lО:\'1, та пре,::rставниuтво, зокрема, :v~оже 

3.аійсшоnатися ni.a і~1епі к.1іспта . 
.Закоп <<Про а,::rnокатуру та а,::rnокатську дія .. 1ьпість~> nилшчас а.аnо

катську дія..1ьпість як пе 3а.1ежпу професій пу .аія.1ьпість а.аnоката що,::rо 

:нііkнснюІ 3ахисту, ІІрс;tстанниІІ.ТНа та на;щнн~І інІІІИХ н~цін 11раноної 

;юІюмоІ'И І<JІієнту. У нау11.і ніJІком оG1рунтонано. 1110 а:tнокатська .іІі

Я..lьність є пуб.lічно-правовою дія..lьністю r8, с. 23; 9, с. 1211. у зв'язку 
з ц:им, .1огічно про.аовжити, що така пу6.1ічно-правова .аія.1ьність не 

може зційснюват:ися від іншого і:v~ені (імені к.1ієнта), oкpi:vt: і:v~ені само

го а.аnоката- n цьо~tу n.1аспе і зпаходить сnій прояn пуб .. 1ічпий характер 
,::rіяльпості а.аnокатури. 

ПО-іІр)-ТС. І ІрИ ІЮflЇВІІИІІІІі ІІраІЮІЮІ"О статусу <С:ШОКата ~ІК ІІрс,:tстав

ІІИКа та 6у,Т(І>-~ІЮ1Х іІІІІІ ИХ ІІрСіІСЛІІНІИКЇВ у ІІраІЮНіі1 JІітсратурі аКІІСІІТу

ЕТЬСs.І унаІ<1 на TO\tl)', 11(0 110ps.І;L :1ЩЮІІСсуа.ІЬН~1\tН11ІраНа\tІИ, s.ІКЇ 3аКрЇІІ.ІСНЇ 

ІІТЮІІСС)'ШІЬНИ\1 3aKOHtЩaHCTHO\tl, аіІНОКаТ \Іаt; \tiOЖJIИHlCTb користунати-

01 і1 1Ірофссіі1НИVІИ ІІраНа\ІИ, НИ3НаЧСНИМИ 3аКОНО\І <<Про аі!Н(Жатуру 

та а..JВОКаТСЬКУ діЯ .. lЬНЇСТЬ)> r 10, С. 2871. 3ауважуЄТЬСЯ, ШО ВИХОДЯЧИ із 
спеціального матеріа .. 1ьно-правового статусу ацвоката, він наді..1ений 
ширши:и обсягом проuесуа.lьІшх праn у сфері докаJуnюшя та ширшим 
коло~t обоn'язкіn, поn'язапих iJ забезпечешІЯ~f іптересіn особи, яку nіп 
предстаnляс, під час J.аійспеппя uиnilьiюro су.аочипстnа [ 11, с. 118]. 
ВисJюН.·І юютьси ІІрОІЮ3И 1 (ЇЇ ІІ(о;ю 3акріІІ.·ІСН Н}І ІІрофссіі1 них І Іран а;шо

ката Gс3ІюссрсіІньо у ІІрОІ(ссуа;ІьноVІу 3акон(щанстні, 'Законі України 

«Про виконавче проваджеННЯ>> r12, с. 279-2801. 
Проте з таки~tи .ау~tкю1и погоцитись не можна, оскі..1ьки їх реа .. lіза

uія пі,::rриnас теоретичпі оспошІ бу,::rь-якого юри.аичпого процесу, супер

ечить теорії процесуа .. 1ьпих праnоnілюсип. С1і.а nилшти, шо учаспи
ка~ш проuесу можуть бути особи 3 різпи:и пpanonи~t статусо~t, проте їх 
ІІрОІІ.ССУШІЬНІ МОЖ~ІИНОСТІ МОЖУТЬ НІ.іІрВН~ІТИС}І НИК..:ІЮЧНО Н 3а;ІСЖНОСТ1 

ні,т( функнії, }ІКУ но ни :цііkнюють. 

Відтак, вирішення питання з ймовірним пі.авишення:v~ статусу ад

воката у процесі, необхі.ано шукати не .. 1ише у вцосконаленні окремого 
правового регу .. 1ювання участі адвоката в межах виконання Н:И:\'1 функuії 
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IIJJCЛL'I'<lHHИII,THa, а у ІІJJИЙНИТНО<.:Ті НИКОНаННИ 3J(HOK<lTOVI ІІрСі[СТаННИІ(h
КОЇ функr(іЇ :шr·алоVІ у к.;rа<.:ичному її р(ВуVІінні, j ниокрсмJrснюІ\-1 само

стійної функr(іЇ ик ни;rу І Іраноної J(ОІІОVІОІ'И та, ик нас;rілок, <.:аr\ю<.:тіі--іно

го процесуального становиша адвоката. 

Список використаиих джерел 

1. Проект Закону України <<Про ш1есешш зм_ін ,цо Консппуuії України 

(щодо нривосу,Jдя)», реєстриційний N<! 3524 віц 25.11.2015 р. [Електронний 
ресурс]. Режим ,цоступу: http:IІ'-"·l.cl.rada.gov.ualplslz"'-"·eb2l 
\vеЬрпх4 l'!ptJ511=57109; 

2. Проект з:-.·Іін до Закону України <<Про а,цnокатуру та адвокатську діяльність,,, 
піл:готомений Робочої групою 3 3аконщтаRстRа про ат~;Rокату11у та бе~юплат

ну прапоnу допо:-.югу при Раді з шпапь судоnої реформи. - 25.03.2016 р. 
І Е.--тектронний ресурс 1. Режич л:оступу: l1ttp:l l.irc.org.ualнploadlstepslt39d 
849ее 7 П2252сс4а500ебd4 5407 4. рдf; 

3. І ~иRі.--тт,ний прот(ес України. Ака11емічний кпк: пі11ручник тря сту11. юри)Т. 
снец. вищ. нив•1. зи кл. І [С. Я. Фурса, G. І. Фурси, О. В. Гетманцен та ін.]; за 

pe,rr. С. Я. Фурси. К.: Ви,ттаRепь ФурсаС. Я. : КНТ, 2009. Х4Х с; 
4. ,Jжафарова М. В. Пре,цставниuтво в а,цміністритивно_\•lУ судо•шнстві 

України ІМ. В. Джафароnа 11 Форум праnа.- 2010.- N2 2.- С. 115- 120 
[Е.1ею-ронний ресурс]. - Режим достуну: http:j lv.'\Y~Y.nbttY.goY.uale-joншa1o:;l 
FP /2010- 2/!0dшvacu.pdt'; 

5. Васш1ьев С. В. Граждинекое судонрои:шодство шсударств-у•шстников СНГ 
І Васильеn С. В. Харькоn: Харькоn торил:ичсский, 200~. 512 с.; 

6. Зсйкан Я. П. Захист у цнві1ьній снраві: Ішуково-нрактн•нш_l1 коментар І 
Я. П. Зсйкап. Киїn: КНТ, 2007. 4Х4с. 1; 

7. Би•Ікmш С. С. І ~иніш,ний rrро[\есуаш,ний rrр:шоний статус осіб, які беруп, 

участьусттраnах по_юnттоm nпроnа)1жсттття: чопаграфія І С. С. Бичкоnа. 

К.:Атіка,2011.- 419с.; 

8. Араке.--тян М. Р. Інститут ал:нокатури у прано.захисній 1lія.--тьності сучасної 
української держави ІМ. Р. Аракелян І І Актуальні нро6;1еми держави і нра
nа.- 2011.- Вип. 60.- С. 21- 27; 

9. Тацій Л. В. Юрtщи•ша нриро;_~,а адвокатури в системі 'Шхисту нрав і свобод 

лю,цини і гро:-.ш.JЯшша : дис ... капц. юрид. наук: 12.00.01 І Л. В. Тацій. -
Харків: Б.в., 2008.- 176 с.; 

lО.Одосий О. Ю. Участие адnоката n испо.~шпельном произnодстnе по 

исно.1нению онределения суда об обесне'Іении 1-ражданскон_) иска І 

О. Ю. ОдосийІ І Циnилистическаяпроцессуальная :\·ІЬІс.~ь. Ме_ж;::r:ународпьІй 
сборник научннх статей. Вьтттуск 4 <<А)Тнокатура>> І По)Т рет~;. )Т.то.н., проф. 
ФурсьІ С. Я. - К.; Алсрта. 2015.- С. 284- 292.; 

11. БичкоRа С. С. Окремі аспекти участі а)Тноката у т~инільному пропес і 

України І С. С. Бичкооа, Г. В. Чурпіта І І Бю.~етень Міністерсша юстиції 
України. 2014. N~ 9. С. 11() 122; 12. Мальский М. М. Актуалт,нне 
аснекть1 нредстивительства сторон ис1ЮЛН11Тельно1u нроизво,Цства ад

накатом І М. М. Мальский І І І ~иRи.--тистическая проттессуа.--тьная иьтслт,. 
J\1еждунаро,цньн1 сборник нау•шьL\. статей. Вьшуск 4 -:<А,цвокатура>> І Под 
pe,rr. л:.то.н., проф. Фурст,т С. Я. К.: А-терта, 2015. С.275 2Ю. 

113 


