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АДВОКАТУРА: 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

Адвокатура у суспільстві сприяє профі-
лактиці порушень прав та законних інтересів 
суб’єктів, будучи однією із правових механізмів, 
якій належить провідна роль у забезпеченні 
прав людини. У ст. 10 Загальної декларації 
прав людини (прийнята Генеральною Асамб-
леєю ООН 10 грудня 1948 року) [1] гаранту-
ється право кожної особи на те, щоб у разі 
пред’явлення обвинувачення його проваджен-
ня було розглянуто гласно та з дотриманням 
усіх вимог справедливості незалежним та не-
упередженим судом.

Сенсом та метою існування адвокатури 
як інституту професійного захисту та пред-
ставництва є надання юридичної допомоги 
всім, хто такої потребує. Адвокати, як зазна-
чав дореволюційний історик права Д.Н. Боро-
дін, – це фахівці, правознавці, які захищають 
на суді права індивідуальних осіб в ім’я та на 
користь суспільного блага [2, с. 70].

Рівень розвитку адвокатури виступає ін-
дикатором стану демократії у суспільстві, 
одна із ознак захищеності прав людини. Еко-
номічна та процесуальна свобода кожного 
адвоката – це не лише основа «сильної» адво-
катури, а й успішного захисту прав і свобод 
людини та громадянина. Розвиток в Україні 
соціально-економічних і політичних відносин 
супроводжується використанням історичного 
досвіду проведення адвокатської діяльності по-
передніми поколіннями. Вивчення та аналіз 
становлення адвокатури надасть змогу порів-
няти нині «чинну» діяльність адвокатів та 
виявити її недоліки, що сприятиме подальшо-
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му розвитку надання кваліфікованої допомоги 
щодо захисту прав і свобод людини та грома-
дянина.
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Постановка проблеми
Однією з характеристик державних та 

правових інститутів є їхня динамічність. 
При досить тривалому існуванні в історії 
будь-якого інституту можна назвати пев-
ні періоди його розвитку, отже, і розроби-
ти його періодизацію. Історія становлення 
адвокатури досить цікава тим, що багато 
інститутів дореволюційної адвокатури збе-
реглися на наступних етапах правового 
реформування у радянський та пострадян-
ський періоди. Особливо складними були 
переломні етапи її становлення у межах но-
вих зароджуваних соціально-економічних 
та політичних відносин.

Сьогодні саме адвокат став ключовою 
фігурою судової системи, оскільки саме він 
має найбільшу довіру громадської думки. 
Інтерес до проблеми становлення адвокату-
ри багаторазово зріс у зв’язку з переходом 
України до побудови демократичної право-
вої держави. Адвокатська діяльність є запо-
рукою в дотриманні та зміцненні законнос-
ті, яка зумовлюється вивченням історично-
го досвіду становлення та проведення такої 
діяльності з метою вдосконалення сучасного 
інституту адвокатури. 



15

Бандурка С.С. - Адвокатура: історія становлення

Стан дослідження проблеми
Історичним дослідженням становлен-

ня та розвитку адвокатури займалась низка 
вчених різних періодів її існування. Серед 
таких вчених є Е.В. Васьковський, М.Д. Чу-
батий, М.М. Михеєнко, В.П. Шибіко, 
С.Ф. Сафулько, І.Ю. Гловацький Т.В. Вар-
фоломєєва, Д.П. Фіолевський, О.Д. Свя-
тоцький, В.В. Медведчук та інші. Ці вчені 
досліджували розвиток адвокатури у мину-
лі періоди її життєдіяльності, враховуючи 
деякі зміни у національному законодавстві 
України, виникає необхідність додаткового 
дослідження становлення та розвитку адво-
катської діяльності.

Мета дослідження полягає у досліджен-
ні та аналізі історичного досвіду становлен-
ня та розвитку інституту адвокатури. 

Наукова новизна дослідження
Адвокатура –   інститут громадянського 

суспільства. Вона є професійною спільно-
тою адвокатів і як інститут громадянсько-
го суспільства не входить до системи орга-
нів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Адвокатура виконує пра-
воохоронну та правозахисну роль, вона 
може оцінювати діяльність органів слід-
ства, прокуратури, суду з точки зору за-
конності, обґрунтованості, справедливос-
ті, гуманності. На теперішній час в Україні 
проводиться реформування правоохорон-
ної, судової системи, крім того, вносять-
ся зміни у чинне законодавство України, 
що обумовлює й удосконалення інституту 
адвокатури з урахуванням попереднього 
історичного досвіду його становлення та 
розвитку.

Виклад основного матеріалу
На цьому етапі розвитку правової дер-

жави в Україні одним із найважливіших пи-
тань є вдосконалення інституту адвокатури.

Слово «адвокатура» походить від ла-
тинського кореня «advokare», «advokatus» 
(«закликати», «запрошений»). На перших 
ступенях юридичного розвитку людсько-
го суспільства адвокатура і близько не була 
схожою на сучасну адвокатуру, існуючу у 
європейських народів.

Адвокатура – це соціальний інститут, 
який виник не відразу, а спочатку виник у 
вигляді незначної структури суспільства, 
яка при певних умовах сформувалася і до-
сягла розквіту [3, c. 12]. 

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» адво-
катура України - недержавний самовряд-
ний інститут, що забезпечує здійснення за-
хисту, представництва та надання інших 
видів правової допомоги на професійній 
основі, а також самостійно вирішує питання 
організації і діяльності адвокатури в поряд-
ку, встановленому цим Законом [4].

Вважається, що адвокатура –   органі-
зація, що включає на добровільній основі 
об’єднання громадян (професіоналів у галу-
зі права), завдання якої – оберігати в уста-
новленому законом порядку права грома-
дян на досудовому слідстві, дізнанні, у суді 
у кримінальних провадженнях, крім того, 
здійснювати представництво інтересів по-
зивачів та відповідачів у цивільних справах. 
Таке розуміння інституту адвокатури було 
не завжди. 

А.Г. Кучерена вважає, що адвокатура 
в різні роки існувала в усі часи і в усіх на-
родів [7, с. 16]. Натомість, Є.В. Васьковсь-
кий зазначає, що проходили тисячоліття, 
розросталися сильні цивілізації із зачатків 
патріархального побуту; видавалися зако-
ни, влаштовувалися суди, писалися книги 
про правознавство та управління держа-
вою, але не засновувалися адвокати [8, с. 
9]. І.С. Яртих вказує на те, що адвокатура 
в сучасному розумінні цього явища вини-
кла як публічно-державний інститут у ста-
родавньому Римі в період розквіту першої 
Римської республіки, верховенство прав і 
закону. Адвокатура стала тим інститутом, 
без якого, на думку суспільства і держави, 
неможливе здійснення справедливого судо-
чинства [9, с. 315].

Становлення інституту адвокатури 
прослідковується ще в античних країнах 
Середземномор’я таких, як Греція та 
Рим. Так, у Греції, хоча офіційного статусу 
адвокатів не існувало, утворився особливий 
клас осіб, які присвятили себе складанню 
промов для виголошення їх позивачами у 
суді.
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Демократичний устрій античної Греції 
створював сприятливі умови для виникнен-
ня адвокатури. Вважалося честю для кожно-
го вільного громадянина полісу вміти себе 
захищати в суді.

У Греції не було ні державного обвину-
вачення, ні державного слідства. Антична 
держава брала на себе обов’язок арбітра у 
спірних питаннях, залишивши ініціативу 
обвинувачення у приватних руках; самі сто-
рони мали збирати докази й аналізувати їх 
у своїх промовах. Афінське судочинство ви-
магало, щоб сторони особисто виступали в 
суді на свій захист. З цих причин виникла 
потреба в логографах — людях, які допо-
магали складати тексти промов. Згодом суд 
дозволив, щоб поряд із стороною ще й ви-
ступав інший громадянин.

Низка вчених, аналізуючи історичний 
огляд, прослідковує становлення та розви-
ток адвокатури в Україні з ІХ-ХІІІ ст. – за 
часів Київської Русі - ця захисна діяльність у 
судах носила громадський (товариський) ха-
рактер, така «юридична» допомога не була 
професійною. Роль захисників у суді викону-
вали рідні та друзі сторін, «послухи» (свідки 
обвинуваченого), «видоки» (свідки вчине-
ного стороною або спірного факту). Таким 
чином, уже за найдавніших часів у кримі-
нальному та цивільному процесі підсудний 
або тяжущі самі захищали свої інтереси. 
Одночасно «на їх захист» могли виступати 
одноплемінники, односельці, сусіди та інші 
особи. Діяльність подібного роду захисни-
ків у кримінальному процесі та у цивільних 
справах не регламентувалася. Повіреним у 
таких справах у судах міг бути будь-хто, за 
винятком осіб, яким це прямо заборонялося 
(малолітні, священнослужителі, чиновники 
в місцях їх служби, зганьблені судом тощо).

Інші вчені вважають, що адвокатура за-
родилась за часів польсько-литовської доби 
(XIV-XVI ст.), де вже адвокатську діяльність 
розглядали як професійне надання юридич-
ної допомоги. У цей період звичаєве право 
витісняється писаним законом у містах та за-
гальнодержавних судах, де запроваджується 
магдебурзьке (німецьке міське) право (XV 
ст.). Справа судового захисту у міських та за-
гальнодержавних судах цього часу набуває 
професійного характеру. За часів польсько-

литовської доби на перший план як захис-
ник виступає прокуратор [10, с. 10]. Широко 
поширена думка, що вітчизняна адвокатура 
зародилася у листопаді 1864 року одночасно 
з правовою реформою в Російській імперії. 

Сучасна територія України протягом 
майже всього свого історичного розвитку 
була розділена між різними державами, що 
відобразилося на формуванні політичних 
систем, структур влади та громадського 
життя на цих територіях. Це повною мірою 
стосується також історії створення і розвит-
ку інституту української адвокатури, яка 
діяла в різні історичні періоди у Великому 
князівстві Литовському, Польщі, царській 
Росії, Австроугорській імперії та в СРСР [5].

У сучасному інтрепіюванні поняття «ад-
вокатської діяльності» прийнято розуміти 
як надання професійної, кваліфікованої, 
юридичної допомоги, то доцільно досліджу-
вати період становлення та розвиток інсти-
туту адвокатури в Україні саме тоді, коли її 
розглядали саме як професійну та яка мала 
своє нормативно-правове закріплення.

Т.Л. Геведзе розподіляє на чотири пері-
оди становлення та розвитку інститут адво-
катури в Україні:

1) розвиток інституту адвокатури в пері-
од польсько-литовської доби (XIV-XVI ст.); 

2) розвиток інституту адвокатури після 
судової реформи 1864 року;

3) радянський період розвитку інституту 
адвокатури (1917-1991 рр.);

4) інститут адвокатури в незалежній 
Україні [6].

За часів польсько-литовської доби мали 
чинність такі нормативно – правові акти: 
Статути Великого Князівства Литовського 
(у всіх його редакціях 1529, 1566 та 1588 ро-
ків), які діяли на українських землях до 1840 
року (на території Київської, Подільської та 
Волинської губерній) та 1843 року (на Ліво-
бережній Україні).

Професійна адвокатура в Україні сфор-
мувалася в період польсько-литовської 
доби. Особливу роль у цьому плані 
відіграли Литовські статути і Магдебурзь-
ке право. Згідно з цими документами, за-
хисником могла бути людина, яка до-
бре обізнана з писаним правом, — тобто 
професійний юрист. Отже, звідси можна 
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вважати і час народження професійної ад-
вокатури, хоча момент її організаційного 
оформлення ще був віддалений у часі. 

У Першому Статуті Великого князівства 
Литовського (1529 р.) застосовуються 
терміни «заступники» та «прокуратори». 
Про заступників, зокрема, йдеться в арт. 8 
(про заміну в процесі однієї особи іншою), 
тоді як арт. 9 (про прокуратора) Розділу 6 
(про суддів) застосовується відповідно інший 
термін. Що стосується розмежування зазна-
чених термінів, то заслуговує на увагу думка 
М.Р. Аракеляна, який вказує на відсутність 
чітких меж між «заступником» (арт. 8) та 
«прокуратором» (арт. 9). Тільки при ретель-
ному аналізі вказаних артикулів та судових 
справ можна побачити цей кордон: послуга-
ми першого користувалися родичі, хворі та 
немічні люди, послугами іншого – заможні 
шляхтичі. Така нечіткість у регламентації 
правового статусу прокуратора не визначає 
його відповідальності за програну справу. 
Однак ця відповідальність простежується 
у забороні бути прокуратором особі, яка не 
має осілості, тобто земельних володінь у Ве-
ликому князівстві Литовському, і з якої у разі 
програшу справи нічого стягнути [11, с. 105]. 
Отже, ця норма дає підстави говорити про 
прокуратора як спеціаліста, для якого за-
ступництво стало професією та послуги яко-
го стали платними, тобто мова йде фактично 
про адвоката у сучасному його розумінні.

У Другому Статуті Великого князівства 
Литовського (1566 року) судовому пред-
ставництву присвячені артикули 31–37 Роз-
ділу 4 (Про суддів та суди), де вже досить 
чітко розмежовані статуси заступника як 
уповноваженої особи відповідача в суді, так 
і прокуратора (професійного представника 
особи). Так, у арт. 32 Розділу 4 Статуту 1566 
року зазначається, що якби хтось за позова-
ми або не міг на суді бути як через хворобу, 
так і через деякі причини та потреби сво-
їми; тоді прокуратора чи уповноваженого 
свого може замість себе у справі мати [12, 
с. 256-316].

Третій Статут Великого князівства Ли-
товського (1588 року) найбільш детально 
встановлює порядок судового захисту. У 
арт. 56 йшлося про необхідність отримання 
письмового доручення на ведення справи 

прокуратором, яким визначало межі його 
повноважень, крім особистої присутності 
сторони (арт. 57). Артикул 58 передбачав 
низку вимог, яким повинен відповідати 
прокуратор. Арт. 57 закріплював норму про 
обов’язкове призначення прокуратора неза-
можним та сиротам [13].

Другий період становлення та розвитку 
інституту адвокатури - 20 листопада 1864 - 
24 листопада 1917 роки - дореволюційний 
період історії адвокатури на українських 
землях. 20 листопада 1864 року відбулося 
підписання імператором Олександром II 
Судових статутів (Установи судових уста-
новлень, Статуту цивільного судочинства, 
Статуту кримінального судочинства, Ста-
туту про покарання, що накладаються ми-
ровими суддями). В Установі судових уста-
новлень 1864 року містилися норми, що 
регламентують устрій інституту присяжних 
повірених, а також їх корпоративну органі-
зацію. У процесуальних кодексах - Статуті 
цивільного судочинства 1864 року та Статуті 
кримінального судочинства 1864 року - були 
закріплені норми, що регулюють діяльність 
адвокатів у цивільному та кримінальному 
процесі. 

Слід зауважити, що термін «адвокат» не 
використовувався укладачами у Судових 
Статутах 1864 року. Замість нього вживало-
ся поняття «присяжний повірений» (пізніше 
до нього додалося «приватний повірений»). 
І присяжний повірений, і приватний пові-
рений — це неофіційна назва адвокатів, яка 
використовувалася і в науковій літературі, і 
в публіцистиці та серед населення.

Адвокати (присяжні повірені) здійсню-
вали свою діяльність у трьох основних цен-
трах (Санкт-Петербург, Москва та Харків). 
Здебільшого вони практикували самостій-
но, не входячи до складу юридичних кон-
сультацій.

Основні вимоги до адвокатів були наступ-
ні: 1) вища юридична освіта; 2) п’ятирічний 
термін стажування; 3) практика в одному із 
трьох центрів. Професійну діяльність адво-
катів регулювали Судові Статути. Інститут 
присяжних повірених характеризувався та-
кими ознаками: корпоративність, рівність, 
самоврядування, виражене в порадах та 
зборах присяжних повірених.
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Судова реформа 1864 року затвердила 
нові засади: самостійність судової системи, 
тобто суд відокремився від законодавчої та 
виконавчої влади, гласність та змагальність 
судового процесу, якому сторона захисту 
та обвинувачення отримала рівні права та 
можливості, залучення до правосуддя пред-
ставників народу, попереднє слідство було 
відокремлено від прокуратури.

Дуже важливою зміною стало встанов-
лення суду присяжних та заснування про-
фесійної адвокатури. Замість колишніх не-
письменних, неосвічених хотадаїв прийшли 
добре освічені, сумлінні та прогресивно на-
лаштовані адвокати.

24 листопада 1917 - 26 травня 1922 роки 
характеризуються хронодискретною па-
узою історії вітчизняної адвокатури. Цей 
період починається з моменту скасування 
дореволюційної адвокатури та триває до 
створення радянської адвокатури. 26 трав-
ня 1922 року постановою ВЦВК було за-
тверджено Положення про адвокатуру, але 
оскільки воно лише в загальних рисах гово-
рило про новостворені колегії захисників, 
то Наркомюстом 5 липня 1922 року при-
ймає Положення «Про колегію захисників», 
відповідно до яких ці колегії утворювалися 
в кожній губернії при губернських судах, а 
нагляд за їх діяльністю покладався на суд, 
виконком та прокуратуру, куди без зволі-
кання мали надсилатися стенограми всіх за-
сідань колегій.

29 жовтня 1924 р. Постановою ЦВК 
СРСР були затверджені Основи судо- 
устрою СРСР і союзних республік, де за-
значалось, що для надання юридичної до-
помоги населенню засновуються колегії 
правозаступників. Так, у 1926 році Харків-
ська губернська колегія захисників звер-
нулася з пропозицією до РНК про те, щоб 
назву «колегія захисників» змінити на «ад-
вокатура». 16 серпня 1939 року РНК СРСР 
затвердила Положення про адвокатуру 
СРСР. Ним були визначені завдання адво-
катури, керівництво її діяльністю, струк-
тура та порядок прийому та виключення 
з колегії адвокатів, дисциплінарна відпо-
відальність. Положення вперше закріпи-
ло принцип, відповідно до якого адвокат-
ською діялльністю мали право займатись 

лише особи, які мають юридичну освіту 
або не менше трьох років досвіду робо-
ти в якості судді, прокурора, слідчого або 
юрисконсульта. Адвокатам заборонили по-
єднувати роботу в державних установах з 
роботою в адвокатурі.

У 1941 р. (у перший день війни) 
Президія Верховної Ради СРСР прийня-
ла Указ «Про воєнний стан», судові справи 
передавались для розгляду військовим три-
буналам. Адвокати не могли брати участь у 
таких справах, бо не було передбачена їх фор-
ма участі у воєнний стан. За воєнний період 
штат адвокатів значно скоротився. З березня 
1953 р., із закінченням репресій, права адво-
катів значно розширились, тим самим уряд 
тих часів підвищував законність у державі.- 
25 грудня 1958 року були прийняті Основи 
кримінального судочинства Союзу РСР і со-
юзних республік, у яких захисник допускав-
ся до участі у справі після закінчення попе-
реднього слідства. Крім того, захисник мав 
право на зустріч з особою, яку він захищає, 
віч-на-віч.

20 квітня 1978 р. було прийнято Консти-
туцію УРСР, у якій передбачалося, що для 
надання юридичної допомоги громадянам 
і організаціям діють колегії адвокатів. Це, 
вочевидь, потребувало створення нового за-
конодавства про адвокатуру, а тому наступні 
два роки точилися дискусії з приводу розши-
рення професійних прав і обов’язків адвока-
та, гарантій його діяльності, дисциплінарної 
відповідальності.

Важливим етапом розвитку радянської 
адвокатури стало прийняття першого і 
єдиного в СРСР Закону «Про адвокатуру в 
СРСР» 30 листопада 1979 р., який визначав 
організацію і порядок діяльності адвокату-
ри в СРСР.

Положення про адвокатуру УРСР, за-
тверджене Верховною Радою України 1 жов-
тня 1980 року, регламентувало діяльність 
колегій адвокатів республіки та розширило 
види юридичної допомоги, що надавали-
ся громадянам. Колегії адвокатів в Україні 
формувалися за територіальним принци-
пом. Створювалися обласні і Київська міська 
колегія адвокатів.

З 1991 року відповідно до Закону Укра-
їни «Про підприємництво» допускалося 
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здійснення юридичної практики за ліцен-
зією, яка видавалася Міністерством юсти-
ції особам, котрі мають юридичну освіту. 
Згідно з чинним законодавством в Україні в 
цей час до участі в ролі захисників допуска-
лися близькі родичі, законні представники, 
а також інші особи.

Наступним етапом у сучасній історії 
української адвокатури стало прийняття 19 
грудня 1992 року Верховною Радою Украї-
ни Закону «Про адвокатуру». Новий закон 
відводив адвокатурі чільне місце, маючи на 
меті встановити престиж цієї професії, її іс-
торичні традиції, піднести роль у суспільстві 
як одного з гарантів забезпечення конститу-
ційних прав і свобод громадян.

5 липня 2012 року Верховна Рада Украї-
ни прийняла Закон України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність», який має чин-
ність по теперішній час. Цей Закон України 
був створений на підставі дослідження та 
аналізу історичного досвіду ставлення та 
розвитку інституту адвокатури у різні пері-
оди, з урахуванням міжнародних норм та 
реформування органів виконавчої та судо-
вої влади. Закон України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» містить відносно 
детальні положення, що стосуються прин-
ципів організації адвокатури та гарантій її 
незалежності, та структурних підрозділів 
адвокатських спільнот.

Висновки
Історія адвокатури України, безпере-

чно, знайшла своє відображення в новому 
Законі «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність». Адвокатура є тим правовим ін-
ститутом, який покликаний на професійній 
основі забезпечувати захист прав, свобод 
та інтересів фізичних та юридичних осіб. 
Забезпечення права на захист та приве-
дення процесуальних норм, що регулюють 
це забезпечення, у відповідність до прин-
ципів міжнародного права, закріплених у 
Конституції України, а також кращими іс-
торичними традиціями вітчизняної адво-
катури, є одним із пріоритетних завдань 
юридичної спільноти.
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ADVOCACY: THE HISTORY 
OF FORMATION

Advocacy in society contributes to the pre-
vention of violations of the rights and legiti-
mate interests of subjects, as one of the legal 
mechanisms, which has a leading role in en-
suring human rights. In Art. 10 of the Uni-
versal Declaration of Human Rights (adopted 
by the UN General Assembly on December 10, 
1948) [1] guarantees the right of every person 
to have his or her proceedings heard openly 

and in compliance with all requirements of 
justice by an independent and impartial tri-
bunal.

The meaning and purpose of the bar as 
an institution of professional protection and 
representation is to provide legal assistance to 
all who need it. Lawyers, as noted by the pre-
revolutionary historian of law DN Borodin 
are specialists, jurists who defend in court the 
rights of individuals in the name and for the 
benefit of the public good [2, p. 70].

The level of development of the bar is an 
indicator of the state of democracy in society, 
one of the signs of human rights protection. 
The economic and procedural freedom of every 
lawyer is not only the basis of a «strong» bar, 
but also the successful protection of human and 
civil rights and freedoms. The development 
of socio-economic and political relations in 
Ukraine is accompanied by the use of historical 
experience of advocacy by previous generations. 
The study and analysis of the formation of the 
legal profession will make it possible to compare 
the current «current» activities of lawyers and 
identify its shortcomings, which will further 
develop the provision of qualified assistance to 
protect human and civil rights and freedoms.

Keywords: lawyer, defender, advocacy, citizen, 
rights.


