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.!юuснт кафс;:хри орrані-заuїі судових та правоохоронних органів,
кап;:rидат юрпдичппх наук, доцепт

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАСТВА

ІЗ ЗАХИСТУ СО ШАЛЬНИХ ПРАВ АдВОКАТА
Копституuія прого.1осІша Україну .ае~юкратичпою. праnоnою, еопі
альпою держаnою (ст. 1) . .З:иіст праnоnої держа nи розкриnасться

n

ст. 3

КонсппуІІ.ії: <<Лю,т(ина. її жиТТ}І і 3.іюрон'}І, честь і І·і;tність, нс,тtоторкан

ність і Gс:1ІІСК3 IH13H3IO'I'hC}I Н УкраЇні наі1ІШІІ(ОЮ COІLiaJІhHOIO ІІ.іННіСТЮ.
Пра на і сноG(ЩИ ~ІЮJlИНИ і їхні І'арантії ІШ3начаютn 3\іІіст і СІІр~нюнаність
ціюІьності цержави . .Jержава відпові.аає пере.а лю.аиною за свою дія.lь
ність. Забезпечення прав і свобоц ..1юдини є го.1овни:\1 обов'язком цер
жаnю>. Праnопа це ржа nа .LI.JIЯ nиконаппя сnоїх осношшх функuій
хисту й охоропи праn і сnобод гро~tацяп

-

-

за

пошпша бути забезпечена

систе~юю процедур, ~1ехапізміn, іпститутіn, що гараптують суб'сктиnпі
11рана на ІІі.іtстані оG\-:ктинної .іLі}ІJІnності, ІІ(О фунтуєтnс}І на І Ірані. і }ІІ<і
НС

Є

НС3\ІІННИ\Н1.

а

JHaXO.iLИThC}I

Н

,:lИНаІ\1111.1.

HJ(OCKOHa;ІIOIOThC}I,

ІІрИ

СТОСОВУЮТЬСЯ цо у~tов життя суспL1ьства. Гарантування закріп.1ених в
•шнно\'ІУ законодавстві професійних прав адвоката повинно перецба

чати не ті1ьки їх шппачепня

n пор~tапшІю-праnоnих актах.

а.1е й ство

репня ефектишюго мехапілrу захисту професійних та соціальних прав
адвокатів.
Окрс\юї увап1 ttoтpcGyc :~ахист cottia~ІІ,ttиx ttpaв а.;шокатів. Пі;t со

uіа.:tьtюю сферою розу~tіють оGласть tшроGнtштшІ та uL.tпюрсtшя .:но
;шни }І к cottia;tnнoї, Gіо;юt·ічної та іІухонної істоти. І tю сферу утнорюютn

СТі ti І< і НеJІ И Кі І'р)' 11 И ;1 КНе і1 (СО І (іа.ІІ hHi С ІІі .. І hHOH1) та Ні і! НОСИ НИ \1іЖ НИ \1 И,
ОСКі.ІІ hІ<И КОЖНа :1ІІИХ 1]1УІІ :ШХИІІ(аЄ СНОЇ інтереси (CJIOHapnoGttleCTHCH HhiX
наук І АвторьІ-составите.lи:

13. ;::[.

Лихвар.

-

Е.

А.

Поцо ..1ьская, Д.

Ростов н/іJ: «Феникс•>,

2006. -

С.

Е.

363.).

Погорель1й,

У 13е.пrкому

епциклопецичш_нtу юрицичІю~tу словпику соuіа.1ьпі права визначені

як громацські пра nа у соuіа.1ьпій сфері, шо по.1ягають у мож1rшості па
Gут'І'}І cottia;tnниx G;шt~ ножнінні, користуканні ti р(Нtюрщ(жснні ними
та ЇХ :ШХИСТі а()о НЧИНеН Ні ІІеННИХ ,Т(ііі у І І ііі сфері ..Ло СОІ (іа.ІІ hi01X І Іран Ні,Т(
нессні 11рано на ІІраttю, на нііttючинок, на cottia.нnниti 3ахист, на )ІОПЖ),

нацостатній життєвий рівень, на охорону зцоров'я, мецичну цопо~югу
та мецичне страхування та ін.

( 1Зе..1икий

енuик.1опедичний юридичний

СЛОШІИК І За pe.LI. акад. НАН України ю. с. ше~tшучепка.
<{Ви.Jашшuтnо <{Юри.JИЧІШ ду~tка>н>,

2007. -

С.

829.).

-

К.: тов

П. М. Рабіпович

nизпачас соuіа.lьпі пра nа як ~южтпшості .1ІО.JИІІИ реаліюnуnати свої 3.Jі
Gності, :щоGунати засоGи ;ци існунанюІ. Gеруч и участn у нироGни 1(Тні ма
терішІ nних та і НІІІ их G.:taІ' та ні,т(носитn J(O них І І рана шtасності на :шсоGи
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кироGниrrтка, 3,J~оGутти rrрофссії; киGір та :щійснснни тру;юкої

aGo iнrrroї

іtіюrnності; сrrриитJrикі умоки та crrpaкc;t;rикy orr;raтy rrpaцi; кі,J~rrочинок
і іЮ3кі;r;rи (РаGінокич П. М. Осноки :шr'а;rnної теорії rrpaкa та ,J~сржаки:

Навч. посібник І П. М. Рабінович.

-

Х.: Консум,

2002. -

С.

12. ).

Отже, соціальні права а;:rвоката можна визначити як :мож.ТІ:ивості ад
воката шо;:rо реалізації сnоїх здібностей з метою забезпечення гідного

рішrя життя, здійспешrя професійної дія.1ьrюсті. а також мож.ТІиnості
претендупати на отримання певних 11атеріальrшх благ. Во;:rночас слід за3начити, що осоG.Іrикістn рсшrі:шrr.ії соціалnних rrpaк а,Jtкоката rroк·~r3aнa
і:1

i1or·o ocoGJr и ки rvr r rракоки rvr статусоvr, оскі.r nки а;шtжат не r rрацює на

свого ЮІієнта відпові;:rно до трудового законо;:rавства, тобто він не є на
йманим прапівником.
Шодо захисту соціальних праn адвокатів
України <{Про адвокатуру~> nід

11

«Соціальні праnа адвоката

ннrrих

рисах,

rrpoтc

c.1i;:r зазначити, що .За коп
19 грудня 1992 року містиn окрему статтю
та його помічника», яка хоч і n пайзага.lь

рСІ)'.ІЮНШІа

ІІитаНН}І

соІІ,ІШІnноІ·о

:шхисту

а;шока

тін та їх Іtоrvrічникін. Аншrі::; :шконо11росктік шtщо щtнtжатури rюкюує,
що переважна бі.1ьшість з них містила положення про соціальний за
хист адвокатів. Напри:к.,1а.J, у Проекті '3акону Про внесення змін

'3акону України <{Про адвокатуру>>

N2 2421-1

від

;:ro
8 листопада 2006 року

(поnа редакпія), внесепому Опіщуко:м М. В., пропонувалася стаття

37
всІ

«Соuіа.1ьпі права а;:rnоката>>
шщи

.Іtоrю_vюІ·и

n

такій редакції: <(Адвокат мас право па

rю Jtсржавному соrtІШІІ,Іюму страхуванню

ІІа ршн1

ociG, що :шGcJrrcчyютr, ccGc роботою самостійно. А;шокати, а;шокатсr~кі
oG'c;LІrar JJ J}J та opr·ar rи а}ЩОЮ-Ітсr,коr·о carvroвp}lJlYІШllll~l rvroжyтt~ створюва
ти нс,тtсржакні rrснсійні та ін111і фон;~и corria;rnнor'o страхуканни•>.
В аншrогічноvrу :ш ::;rvricтovr rrроскті, кнсссному нарtщними ;~сrrутата
:ми України В.1асенком С.

2009 року N2 4353,

13.,

Бережною І.[, Міщенком С.

6у.1а виЮІадена стаття стаття

48

[ 14

квітня

<(Соціальні права ад

воката. помічника адnоката та стажиста адrюката•>, якою також пропо
нувапося врегулюnати і рівень пенсійного забезпечення. У закоrюпро
екті

N2 4353-1,

шrесеrюму шюситься народними депутатами України

Портноним А. В., О;rійником С. В., ПиJІИІІснком В. П. таком rvrІсти
;rас}І аншtоІ'ічна статпr

39

«Corriшrnнi rrpaкa та rrснсіі--інс 3аGс3rrсчснН}І

адвоката>>.

На превеликий жа.1ь, в чинному .Законі України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність•>

ui

питання зал:ишені поза увагою та врегу.lьо

пані -зага.1ьпими законодавчими rюрма1ш. переважно без урахуnаппя
осо6.1ивостей адвокатської професії. У зn'язку з цим пропопусмо

n ході

110}(ШІhІ1ІИХ 3<lКОНО11рОСКТНИХ роGіт осунути І(Сі~ 11р06іJІ Н 3і:ІКОНО,ІЩКСТКі

rrpo алкокатуру та алкокатсnку ;tі~ІJІ nністn, кключи нr11 и .ІtО .Закону tжpcv1y
статтю, присвячену питанням соuіа.1ьного захисту а;:rвокатів.
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