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ТТЕЕММАА  №№  11  

ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІВ УКРАЇНИ   

 

(4 години) 

 

План: 

1. Предмет, зміст, структура і функції правозахисних органів України  

2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини  

3. Загальна характеристика та основні завдання нотаріату  

4. Загальна характеристика адвокатської діяльності 

5. Організація та завдання органів юстиції 

 

Нормативні акти: 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 

№ 30. – Ст. 141. 

2. Закон України ―Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 15 

вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – 

Ст. 397 (із наступними змінами). 

3. Закон України ―Про затвердження Державної програми зайнятості 

населення на 2001-2004 роки‖ // Відомості Верховної Ради України. – 

2002. – №31. – Ст. 215. 

4. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я‖ // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст. 19. 

5. Закон України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування‖ від 9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. 

– 2003. – №51. – Ст. 376. 

6. Закон України ―Про недержавне пенсійне забезпечення‖ від 9 липня 2003 

року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №47-48. – Ст. 372. 
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7. Закон України ―Про санітарне та епідемічне благополуччя населення‖ 

від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 

27. – Ст.218.  

8. Всеобщая декларация прав человека: Офиц. текст. – М.: Права человека, 

1996. – 16 с.  

9. Международные акты о правах человека: Сб. документов / Сост. 

В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. – М., 2002. 

10. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / 

упоряд. Ю.К. Качуренко. – К.: Юрінформ, 1992. – 200 с. 

 

Спеціалізована література: 

1. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. — 

Вид. 3-тє, виправл. та доповн. — К.: Атіка, 2004. — 512 с  

2. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. — К.: 

Юрінком Інтер, 2003. — 404 с.  

3. Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. 

Ковальський, А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, О. О. Підо¬пригора; За ред. 

ІВ. В. Копєйчикова і А. М. Колодія. — К: Юрінком Інтер, 2004. — 752 с.  

4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / B.C. 

Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, СЕ. Демський та ін.; 

Відп. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. 

5. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення України: проблеми 

теорії і понять // Право України. – 2000. – № 4. – С. 35-43. 

6. Болотіна Н. Право соціального забезпечення України: системно-

структурний аналіз // Право України. – 2001. – № 5. – С. 24-29. 

7. Васильківська І. Монографія з проблем забезпечення соціально-

економічного та політичного розвитку України // Юридична Україна. – 

2006. – №8. – С. 100-101. 

8. Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і 

громадянина // Право України. – 2001. – № 8. – С. 54-57. 
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9. Европейская Социальная Хартия: Истоки, механизм действия и 

воплощение в жизнь: Пер. с англ. А. Мельниковой. – М., 1995. 

10. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в 

Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. – Вид. 2-ге. – Харків: Консум, 2001. – 464 с. 

11. Кірічко С. Соціальний захист. Як працюєш, так і дбаєш // Віче. – 2001. – 

№3. – С. 65-68. 

12. Комаренко А. Захист трудових прав громадян у світлі Конституції 

України // Право України. – 1997. – № 12. – С. 15-18. 

13. Корж Т. Правове регулювання молодіжного кредитування в Україні // 

Право України. – 2006. – №9. – С. 119-122. 

14. Короленко В., Солтис Н., Янчук І. Правові проблеми реалізації житлових 

прав громадян // Право України. – 2006. – №9. – С. 97-102. 

15. Костицький В. Соціально-економічні права людини // Право України. – 

1996. – № 6. – С. 16-17. 

16. Кравченко С., Андрусевич А. Розвиток екологічних прав людини у 

міжнародному праві // Право України. – 2001. – № 2. – С. 133-136. 

17. Краснова М. Право громадян на екологічну інформацію: проблеми 

гарантій реалізації та захисту // Право України. – 1997. – № 3. – С. 42-48. 

18. Лавриненко О.В. Щодо вдосконалення правового забезпечення захисту 

службово-трудових прав працівників органів внутрішніх справ // 

Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних 

свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської 

міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. 

Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року). – Івано-Франківськ, 2006. – 408 с. 

– С. 292-294. 

19. Лічман Н. Судовий захист конституційного права людини на житло // 

Юридический вестник. – 1998. – № 3. – С. 96-99. 

20. Магновський І. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні: 

на шляху євроінтеграції // Право України. – 2006. – №8. – С. 118-122. 

21. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 
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1999. – № 9. – С. 22-26. 

22. Приходько С. Здійснення громадянами права на соціальних захист та 

гарантії його забезпечення // Право України. – 2000. – № 2. – С. 18-22. 

23. Проскуряков П.Д. Удосконалення правового забезпечення реалізації 

засад гендерної рівності в сфері службово-трудових відносин // Проблеми 

вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і 

громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової 

конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 

2006 року). – Івано-Франківськ, 2006. – 408 с. – С. 298-301. 

24. Пустовіт Ж. Поняття соціальних гарантій прав і свобод людини і 

громадянина в Україні // Право України. – 2000. – № 3. – С. 28-30. 

25. Пустовіт Ж. Соціальна держава – гарант прав та свобод людини і 

громадянина // Нова політика. – 1999. – №5. 

26. Решетник Л. Деякі питання відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

порушенням екологічних прав громадян // Право України. – 2001. – № 9. 

– С. 18-20. 

27. Серегин В. Социальное государство и экономические права: (Украина) // 

Бизнес-информ. – 1997. – №8. 

28. Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і 

пенсійна реформа // Право України. – 1997. – № 12. – С. 70-74. 

29. Сіленко А. Політико-правові аспекти розвитку соціальної сфери: 

Забезпечення прав людини // Право України. – 1999. – №11. 

30. Сташкін Б. Поняття права соціального забезпечення // Право України. – 

2000. – № 5. – С. 24-26. 

31. Сташкін Б. Судовий захист – соціальним правам громадян // Право 

України. – 1996. – № 10. – С. 30-33. 

32. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-

економічного та політичного розвитку суспільства і держави: 

Монографія / В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін. – К.: 

КНЕУ, 2006. – 702 с. 
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33. Фабрициус Ф. Права человека и Европейская политика: Политико-

правовое положение трудящихся в Европейском сообществе. – М.: Изд-

во МГУ, 1995. 

34. Фещук В. Пенсійна реформа в Україні: фінансово-правовий аспект // 

Право України. – 2006. – №9. – С. 94-97. 

35. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство 

України // Право України. – 2000. – № 12. – С. 80-86. 

36. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове закріплення соціально-

економічних прав громадян // Конституція України – основа модернізації 

держави і суспільства: Матеріали наук. конф. / Упоряд.: Ю.М. Грошевой, 

М.І. Панов. – Харків, 2001. 

37. Яковюк І.В. Розвиток концепції соціально-економічних прав як 

передумова формування соціальної держави // Проблеми законності. – 

Харків, 1998. – Вип. 35. 

 

ВСТУП 

У перехідний період значною мірою по-новому постає питання про 

законність, особливо у її взаємозв'язку з керованістю соціальними процесами, а 

не тільки правовими процедурами, а також і розвитком демократії, 

становленням системи забезпечення конституційних прав людини. В реальному 

житті законність є багатоаспектною категорією, яка стосується інформаційної, 

регулятивної, контрольної, правоохоронної та інших функцій правової системи.  

 Необхідність всебічного осмислення ролі державних органів у 

перехідному періоді від тоталітарної до сильної правової дер¬жави є вельми 

актуальною. Трансформація функцій держави з правової регуляції та правової 

охорони суспільних відносин зумовлюється потребою більш глибокого 

пізнання соціально-правових явищ, динаміки взаємодії держави і суспільства.  

Демократизація владних інституцій є одним із явищ, що охоплює предмет 

діяльності правозахисних органів України.  

Метою вивчення навчальної дисципліни “Правозахисні органи 

України” є опанування та засвоєння студентами даного курсу, який регулює 
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законодавчо закріплений порядок укладання не тільки різних договорів а й 

проведення захисту фізичних та юридичних осіб у кримінальних, цивільних, 

житлових, земельних, трудових, сімейних та справах уповноваженим з прав 

людини, адвокатом, нотаріусом, органами юстиції та судовою адміністрацією.  

Правозахисні органи забезпечують охорону й захист прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб шляхом захисту на підставі 

Конституції та законодавства України.  

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у 

засвоєнні студентами основних положень чинного законодавства України. 

Важливим є набуття навичок щодо користування відповідними нормативними 

актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, що пов’язані із 

застосуванням законодавства України з врахуванням змін у поточному 

законодавстві.  

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання курсу, 

а саме: Предмет, зміст, структура і функції правозахисних органів України. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Загальна характеристика та 

основні завдання нотаріату. Загальна характеристика адвокатської діяльності. 

Організація та завдання органів юстиції.  

 

1. Предмет, зміст, структура і функції правозахисних органів України 

Потребу зміцнення інститутів із правозахисної діяльності пояснюють 

цілою низкою взаємопов'язаних факторів. По-перше, тим, що гарантування 

охорони та захисту прав громадян стало важливою функцією держави, що 

відображено в Конституції. Діяльність різноманітних державних органів і 

окремих службових осіб свідчить про те, що, виконуючи свої професійні 

функції та завдання, вони часто-густо порушують конституційні права та 

законні інтереси фізичних і юридичних осіб.  

Суб'єктами правозахисної діяльності є:  

 - державні органи в особі органів юстиції, органів Міністерства праці та 

соціальної політики України, Уповноважений з прав людини, органи захисту 

прав споживачів;  
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 - підприємницькі структури (як приватні підприємці, так і юридичні 

особи), що надають різні юридичні послуги, наприклад, консультації та 

роз'яснення законодавства, складання юридичних документів, представництво 

громадян у юрисдикційних установах тощо;  

 - громадські організації (наприклад, об'єднання із захисту прав 

споживачів, правозахисні організації тощо).  

Одним із найважливіших засобів захисту є відкритий доступ до правової 

інформації. Безумовно, для більшості громадян розпізнати у вчинках 

абсолютно ясно і очевидно їхню неприпустимість досить просто. Проте, буває 

важко виявити в умовах дії спеціалізованих правових інститутів межу 

правомірного, обов'язкового або не дозволеного. Диспозиції переважної 

частини статей цивільного, господарського, фінансового, податкового або 

кримінального права мають досить складну структуру. Тому розпізнати межу, 

за якою дії або бездіяльність можуть зумовити кримінальну, цивільну або 

адміністративну відповідальність досить важко.  

Спеціалізація права обумовлює ситуацію, яку можна охарактеризувати як 

"інфляцію права", тобто законів, норм багато, але зрозуміти, що й як вони 

регулюють дуже складно. Держава приймає на себе зобов'язання інформувати 

громадян про всі законодавчі новини доступними їй засобами. Стаття 57 

Конституції України проголошує, що "закони та інші нормативно-правові акти, 

що визначають права та обов'язки громадян, мають бути доведені до відома 

населення у порядку, встановленому законом".  

По-друге, міжнародні політико-правові інститути дедалі більше уваги 

приділяють правам людини. Для Української держави додержання 

міжнародних стандартів з прав людини стало одним із пріоритетів внутрішньої 

політики держави, що свідчить про її динаміку та цілеспрямованість. У виборі 

способів захисту й розвитку цього напряму юридичної діяльності значну роль 

відіграють вступ України до Ради Європи, ратифікація Конвенції про захист 

прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року.  

По-третє, правозахисні інститути незалежні від державних органів; їм 

притаманні відкритість, вільний доступ для тих, хто потребує захисту своїх 
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прав і свобод. Механізми захисту прав і свобод громадян виникають у процесі 

взаємодії правозахисних органів і громадянського суспільства на певній стадії 

їхнього розвитку й виступають державним гарантом від відомчого або 

неправомірного втручання. Правозахисна діяльність має деякі спільні ознаки з 

правоохоронною діяльністю. Наприклад, адвокати можуть здійснювати 

правовстановлюючі або правозабезпечувальні дії. Досить широкими є 

повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Проте 

предмет правозахисної діяльності значно вужчий, ніж правоохоронної. Він 

стосується лише правової допомоги юридичним особам, громадянам України, 

іноземцям і особам без громадянства та захисту фізичних осіб від 

обвинувачення.  

Правозахисна діяльність містить кілька складників. Вони, зокрема, 

полягають у роз'ясненні громадянам їхніх прав і обов'язків. У Конституції 

України закріплено важливе "право знати право" (ст. 57) та право на юридичну 

допомогу (ст. 59). Державним органом, який має сприяти розвиткові 

юридичних послуг із метою реалізації прав, свобод і законних інтересів 

громадян і юридичних осіб, надання їм платних послуг правового та технічного 

характеру, є Міністерство юстиції України та його органи на місцях. До органів 

юстиції належать органи з виконавчого провадження, органи реєстрації актів 

громадянського стану, органи державної реєстрації нормативно-правових актів 

і громадських об'єднань, а також нотаріат.  

 Діяльність адвокатури, яка не становить державну інституцію, є 

професійною діяльністю для забезпечення права на захист від обвинувачення 

та надання правової допомоги під час розв'язання справ у судах та інших 

органах влади. У Конституції України правозахисну діяльність закріплено за 

адвокатурою.  

Висновок: У динамічному державному житті зросла ймовірність 

порушень права або зловживання правом без формальних порушень закону. 

Тому захист прав громадян через правозахисні інституції потрібен, незважаючи 

на наявність системи контролю за законністю з боку органів прокуратури, суду, 

контрольних повноважень інших державних органів.  
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2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

перебуває в стадії становлення.  

Першого Уповноваженого з прав людини в Україні було призначено на 

посаду тільки в травні 1998 року.  

 Необхідність утворення цього інституту обумовлена багатьма 

обставинами. По-перше, недостатнім рівнем захисту прав і свобод громадян 

традиційними процедурами захисту. По-друге, збільшенням імовірності 

порушень прав громадян посадовими особами в умовах не досить визначеного 

законодавства. По-третє, проголошенням приєднання Української держави до 

розвинених міжнародних стандартів демократії. І, по-четверте, 

демократичністю цього правозахисного інституту, а саме: незалежністю від 

державних органів, відкритістю, відсутністю формалізованих процедур 

розгляду заяв і скарг, безплатним наданням громадянам допомоги.  

 Загалом, історичний досвід свідчить, що необхідність утворити інститут 

постає тоді, коли наявні інститути захисту прав людини недостатньо ефективні, 

внаслідок чого й виникає потреба в додаткових механізмах їхнього захисту.  

 Діяльність Уповноваженого безпосередньо спрямовано на охорону прав і 

свобод людини, розширення обізнаності громадян про порушення органами 

влади, посадовими особами їхніх прав і свобод.  

 Цей інститут, поєднуючи в собі риси інституту держави й інституту 

громадянського суспільства, погоджує інтереси між ними та пом'якшує 

соціальні суперечності. Діяльність Уповноваженого демократизує суспільство, 

розвиває правову свідомість.  

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює 

легітимний парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини й громадянина та захист прав кожного на території України в 

межах повноважень.  

Яким законом регулюється діяльність Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини": 
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Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та громадянина". 

Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

додержання прав людини та громадянина ". 

Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

додержання законних прав людини та громадянина людини". 

Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини". 

Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини". Він виступає незаангажованим, деполітизованим інститутом, який 

безпосередньо приймає скарги від громадян. Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини наділено владними повноваженнями зі значного кола 

питань. Він може використовувати різні методи впливу.  

Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних 

органів і посадових осіб.  

 Незалежність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

гарантовано ст. 20 Закону: "Втручання органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій (незалежно від форм власності) та їх посадових і службових осіб у 

діяльність Уповноваженого забороняється". Уповноважений може 

співпрацювати з різними складами Верховної Ради України, оскільки термін 

його повноважень не збігається з терміном повноважень Верховної Ради (5 

років - Уповноваженого з прав людини й 4 роки - Верховної Ради). Крім того, в 

ч. 3 ст. 4 Закону зазначено: "Повноваження Уповноваженого не можуть бути 

припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради 

України або її розпуску (саморозпуску)".  

 Уповноважений розглядає скарги про порушення конституційних прав 

громадян, які звертаються до нього після того, як усі правомірні шляхи для 

відновлення порушених прав вичерпано. Якщо омбудсман вважає за необхідне, 

то він знову може порушити провадження у відповідних державних органах. 

Крім того, він аналізує стан справ щодо забезпечення прав людини в країні в 
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цілому, подає щорічні доповіді з цього питання парламенту, водночас 

пропонує відповідні законодавчі заходи для усунення типових причин 

порушення прав і свобод громадян. Таким чином, інститут Уповноваженого - 

ефективний правозахисний орган, який відіграє суттєву роль у забезпеченні 

прав людини.  

 Згідно зі ст. 3 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини" діяльність Уповноваженого спрямовано на:  

 - захист прав і свобод людини й громадянина, проголошених 

Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами 

України;  

 - додержання та повагу до прав і свобод людини й громадянина 

суб'єктами, зазначеними в Законі України "Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини";  

 - запобігання порушенням прав і свобод людини й громадянина або 

сприяння їхньому поновленню;  

 - сприяння приведенню законодавства України про права й свободи 

людини і громадянина відповідно до Конституції України й міжнародних 

стандартів тощо.  

 Здійснюючи свої повноваження, Уповноважений з прав людини керується 

Конституцією, законами України, чинними міжнародними договорами.  

 Згідно зі ст. 2 зазначеного Закону сферою його компетенції є відносини, 

що виникають під час реалізації прав і свобод людини між громадянином 

України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без 

громадянства, які перебувають на території України, й органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими та службовими 

особами.  

 До сфери компетенції Уповноваженого належать і відносини, що 

виникають між громадянином під час реалізації його прав і свобод та 

об'єднаннями громадян, установами, підприємствами, організаціями 

(незалежно від форми власності), їхніми посадовими й службовими особами.  
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 Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

регулюють статті 55,85,101 і 150 Конституції України, Закон України "Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", а також Закон 

України "Про державну службу". Закріплення статусу Уповноваженого з прав 

людини на конституційному рівні свідчить про визнання пріоритету прав 

людини й громадянина в нашій країні, про визнання державою нагальної 

потреби в незалежному, деполітизованому органі для захисту громадянина від 

управлінського свавілля, бюрократичних збочень державного апарату, 

несправедливого ставлення з боку посадових осіб. Конституційне закріплення 

статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надає цьому 

інститутові більшої вагомості, підвищує його роль у правоохоронній 

діяльності.  

 Термін повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини - п'ять років. Він починається з дня складення Уповноваженим присяги 

на сесії Верховної Ради. Оскільки законом не заборонено, то ту саму особу 

можуть призначати на посаду Уповноваженого кілька разів.  

 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини призначає на 

посаду й звільняє з посади Верховна Рада України таємним голосуванням 

шляхом подання бюлетенів. Пропозиції щодо кандидатур(и) на посаду 

Уповноваженого вносять Голова Верховної Ради або народні депутати 

(чисельністю не менше однієї четвертої від конституційного складу Верховної 

Ради). Відповідний комітет Верховної Ради подає Верховній Раді України свої 

висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого, відповідності 

її вимогам, передбаченим законом, і підтверджує відсутність причин, які б 

перешкодили їй обійняти цю посаду.  

 Призначеним вважають того кандидата, за якого проголосувала більшість 

народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, про 

що приймають постанову.  

 Припинення повноважень і звільнення з посади Уповноваженого 

оформляють відповідною постановою Верховної Ради України. Важливою 

гарантією діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є 
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також те, що він користується правом недоторканності на весь час своїх 

повноважень.  

 Без згоди Верховної Ради України він не може бути притягнутий до 

кримінальної відповідальності або підданий заходам адміністративного 

стягнення, які накладають у судовому порядку, затриманий, заарештований, 

підданий обшуку, а також особистому оглядові. Кримінальну справу проти 

Уповноваженого може порушити лише Генеральний прокурор України. За 

порушення законодавства щодо гарантій діяльності Уповноваженого, його 

представників і працівників секретаріату винних осіб притягують до 

відповідальності згідно з чинним законодавством.  

 Уповноважений зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації. Це 

зобов'язання діє й після припинення його повноважень. У разі розголошення 

таких відомостей Уповноважений несе відповідальність у встановленому 

законодавством порядку.  

 Уповноважений не має права розголошувати отримані відомості про 

особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.  

Висновок: Інститут Уповноваженого Верховної Ради виступає додатковим 

(субсидіарним) засобом захисту прав і свобод людини щодо інших 

правозахисних механізмів і неповною мірою компенсує недоліки традиційних 

засобів захисту прав людини, парламентського й відомчого контролю за 

адміністративними органами. "Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі 

засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не 

відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які 

забезпечують захист і поновлення порушених праві свобод", - відзначено у ч. 2 

ст. 4  

 

3. Загальна характеристика та основні завдання нотаріату 

У системі правозахисних органів важливе місце належить нотаріату. 

Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на яких покладено 

обов'язок засвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та 
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вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України "Про нотаріат", 

для надання їм юридичної вірогідності (ст. 1 Закону). 

Предметом нотаріальної діяльності є засвідчення безперечних прав, 

безперечних фактів і вчинення інших дій, що випливає з повноважень 

нотаріальних органів і посадових осіб, закріплених у Законі України "Про 

нотаріат". У разівиникнення спору про цивільне право нотаріус зобов'язаний 

зупинити вчинення нотаріальної дії до розв'язання спірного питання судом.  

 Під час здійснення нотаріальної дії виділяють такі стадії нотаріального 

провадження:  

 - подання заяви, її прийняття посадовою особою, перевірка передумов 

права на виконання нотаріальних дій і умов їхнього здійснення;  

 - розгляд заяви по суті;  

 - здійснення нотаріальної дії;  

 - оскарження дії нотаріального органу;  

 - виконання нотаріального акта.  

 У функціонуванні нотаріату умовно можна виділити загальну частину, в 

якій розглядають такі положення, як правова основа діяльності нотаріату, права 

й обов'язки нотаріуса тощо, та спеціальну, де основним є повноваження з 

вчинення окремих нотаріальних дій. Джерелами нотаріального права є система 

нормативних актів, що регулюють ці правовідносини. Джерелом є також 

Конституція України, де закріплено теоретичні положення, які обумовлюють 

діяльність нотаріату.  

 2 вересня 1993 року прийнято Закон України "Про нотаріат". Цим Законом 

врегульовано діяльність нотаріату в Україні, визначено, хто може бути 

нотаріусом, установлено коло прав і обов'язків нотаріусів. Законом вперше 

було передбачено запровадження приватного нотаріату.  

 Крім цих основних нормативних актів, нотаріуси в своїй діяльності 

керуються постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

наказами та інструкціями Міністерства юстиції.  
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 Серед загальних положень про нотаріат, закріплених законодавством, 

можна виділити ті, що є основою діяльності нотаріусів та інших посадових осіб 

нотаріату.  

 Одним із найважливіших є принцип законності. Він виявляється 

насамперед у тому, що нотаріуси й службові особи, які виконують ці функції, 

діють згідно з чинним законодавством (ст. 7 Закону).  

 Разом з тим нотаріуси повинні вимагати додержання законності всіма 

громадянами та юридичними особами, які звертаються до них із проханням 

виконати певну нотаріальну дію; відмовляти у виконанні дій, що суперечать 

закону; не приймати документи, які оформлено з порушеннями закону або 

містять відомості, що ганьблять честь і гідність громадян.  

 Не менш важливим принципом діяльності нотаріату є додержання 

таємниці виконуваних нотаріальних дій. Так, у ст. 5 зазначеного Закону прямо 

вказано на те, що одним з обов'язків нотаріуса є зберігання в таємниці 

відомостей, одержаних ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій. Дія цього 

принципу має поширюватися не лише на нотаріусів, а й на тих осіб, які 

виконують будь-які допоміжні функції і яким стало відомо про суть 

вчинюваних нотаріальних дій (наприклад, друкарки, перекладачі).  

 Саме тому довідки й документи нотаріальні контори та приватні нотаріуси 

видають лише тим громадянам, державним установам і організаціям, для яких 

або за дорученням яких виконували нотаріальні дії. Довідки стосовно заповітів 

можуть бути видані тільки після смерті спадкодавця й тільки в разі 

пред'явлення свідоцтва про його смерть. Довідки й документи про виконувані 

нотаріальні дії видають також на вимогу (оформлену належним чином) судових 

органів, органів прокуратури, слідства, пов'язаних із кримінальними або 

цивільними справами, що є в їхньому провадженні.  

 Важливе значення в діяльності нотаріату має також принцип об'єктивної 

істини, тобто обґрунтованості дій нотаріусів та інших посадових осіб, які 

виконують нотаріальні дії. Цей принцип передбачає, що підставою для 

виконання нотаріальних дій є дійсні обставини, підтверджені необхідними й 
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достатніми письмовими доказами (документами). Подані матеріали нотаріус 

оцінює з погляду їх належності, допустимості та достовірності (ст. 4 Закону).  

 Значну роль відіграє принцип національної мови нотаріального 

діловодства (ст. 15 Закону). Мову нотаріального діловодства визначено 

Конституцією України, законами України "Про нотаріат" та "Про мови" (ст. 

20). Якщо особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, 

якою ведуть діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути 

перекладені їй нотаріусом або перекладачем.  

Висновки: Діяльність нотаріату спрямовано на охорону й захист прав і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб, на запобігання 

правопорушенням шляхом правильного й своєчасного вчинення нотаріальних 

дій.  
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 4. Загальна характеристика адвокатської діяльності  

 

 Конституція України кожному гарантує право захищати свої права й 

свободи від порушень і протиправних посягань шляхом оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб.  

Престиж адвоката та ефективність його діяльності безпосередньо залежать 

від становища людини в суспільстві й державі, від ставлення до 

фундаментальних принципів демократії, законності, верховенства права.  

 У будь-якому правовому суспільстві адвокату належить особлива роль. 

Він має діяти не тільки в інтересах клієнта, а й у інтересах права в цілому. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті на VIII Конгресі ООН по 

запобіганню злочинам, що відбувся в серпні 1990 року, вказують на 

особливість адвокатської діяльності в суспільстві, яку має поважати й 

гарантувати уряд під час розробки національного законодавства та його 

застосування як адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами законодавчої 

та виконавчої влади й суспільством у цілому.  

 Після здобуття Україною незалежності в українському законодавстві 

зроблено перші кроки на шляху створення самостійної, незалежної адвокатури. 

19 грудня 1992 року був прийнятий Закон України "Про адвокатуру", за яким 

адвокатуру в Україні визначено як добровільне професійне громадське 

об'єднання, покликане згідно з Конституцією України сприяти захистові прав, 

свобод і представляти законні інтереси громадян, іноземних громадян, осіб без 

громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу (ст. 1 

Закону). Такі самі приписи залишились в новому Законі "Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність". 

 Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" 

передбачено, що адвокатом може бути громадянин України, який має вищу 

юридичну освіту, стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не 
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менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, має свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.  

 Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, 

органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом 

не може бути особа, яка має судимість.  

 Під час здійснення професійної діяльності адвокат зобов'язаний 

неухильно додержуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі 

передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та 

юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду 

особі, в інтересах якої прийняв доручення. Законом України "Про адвокатуру" 

передбачено й інші обов'язки адвоката.  

 Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства 

закону, незалежності, демократизму, гуманізму й конфіденційності (ст. 4 

Закону). Принципи адвокатської діяльності глибше розкрито в Правилах 

адвокатської етики.  

 Принцип незалежності адвокатської діяльності полягає в забезпеченні 

таких умов виконання професійних прав і обов'язків адвоката, які б 

забезпечували його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи 

втручання в його діяльність, зокрема з боку державних органів, а також від 

впливу своїх особистих інтересів. Адвокат зобов'язаний не допускати в своїй 

професійній діяльності компромісів, які б применшували його незалежність, з 

метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, 

якщо такі компроміси розходяться із законними інтересами клієнта й 

перешкоджають належному наданню йому правової допомоги.  

 Адвокат не повинен займатися іншою діяльністю, яка б ставила його в 

юридичну, матеріальну або моральну залежність від інших осіб, 

підпорядковувала б його вказівкам або правилам, які можуть суперечити 

нормам чинного законодавства про адвокатуру.  

 Адвокат не повинен під час виконання доручення клієнта керуватися 

вказівками інших осіб щодо змісту, форм, методів, послідовності й часу 
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здійснення його професійних прав і обов'язків, якщо вони суперечать його 

власному уявленню про оптимальний варіант виконання доручення клієнта.  

 Сутність принципу додержання законності в діяльності адвоката полягає в 

тому, що він зобов'язаний не порушувати чинного законодавства України, 

сприяти утвердженню й практичній реалізації принципів верховенства права та 

законності, вживати всі свої знання та професійну майстерність для належного 

захисту й представництва прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб. 

Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення 

вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню.  

 Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів і 

методів, що суперечать чинному законодавству.  

 У своєму приватному житті адвокат також зобов'язаний додержуватися 

закону, не вчиняти правопорушень і умисно не сприяти вчиненню їх.  

 Додержання принципу конфіденційності є необхідною та найважливішою 

передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких неможливо 

належне надання правової допомоги. Отже, збереження конфіденційності будь-

якої інформації, отриманої адвокатом від клієнта, а також про клієнта або 

інших осіб у процесі здійснення адвокатської діяльності, є правом адвоката у 

відносинах з усіма суб'єктами права, які можуть вимагати розголошення такої 

інформації, та обов'язком щодо клієнта й тих осіб, кого ця інформація 

стосується.  

 Конфіденційність певної інформації, яку охороняють правила ст. 4 Закону 

України "Про адвокатуру" може бути скасована тільки особою, 

заінтересованою в її додержанні (або спадкоємцями такої фізичної особи чи 

правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій зафіксованій 

формі.  

 Адвокат не відповідає за порушення цього принципу в разі допиту його в 

установленому законом порядку як свідка щодо обставин, які виходять за межі 

предмета адвокатської таємниці, визначеного чинним законодавством, хоч і 

охопленого предметом конфіденційної інформації.  



 26 

 Розголошення відомостей, що становлять адвокатську таємницю, 

заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів 

дізнання, досудового слідства й суду допитати адвоката про обставини, що є 

адвокатською таємницею.  

 Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити такі умови 

зберігання документів, переданих йому клієнтом, адвокатських досьє та інших 

матеріалів, що є в його розпорядженні й містять конфіденційну інформацію, які 

розумно виключають доступ до них сторонніх осіб.  

 Принцип конфіденційності тісно пов'язаний з принципом адвокатської 

таємниці. Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом 

адвокатської таємниці є питання, з яких громадяни або юридична особа 

зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших 

відомостей, одержаних адвокатом під час здійснення своїх професійних 

обов'язків. Дані досудового слідства, що стали відомі адвокатові в зв'язку з 

виконанням ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені тільки 

з дозволу слідчого або прокурора. Адвокати, винні в розголошенні відомостей 

досудового слідства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Адвокату, помічникові адвоката, посадовим особам адвокатських об'єднань 

заборонено розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської 

таємниці, й використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.  

Висновок: Отже, стаття 59 Конституції України проголошує наявність в 

Україні одного з найважливіших правових інститутів - адвокатури, основними 

завданнями якої є забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 

правової допомоги. Значною мірою за станом адвокатури й ставленням до неї 

держави судять про демократичність самої держави.  
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 5. Організація та завдання органів юстиції  

 

 Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від 

завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в 

Україні налічує понад 85 років - від створення Міністерства судових справ і 

Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої 

влади - Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою 

підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.  

 Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та 

економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у 

діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на 

нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних 

перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мін'юст 

покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності 

військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливо 

режимних об'єктах. Аз 1993 року розпочато реєстрацію благодійних фондів і 

державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів 

державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, 

що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або актів, що мають 

міжвідомчий характер. З 1994 року установи Мін'юсту здійснюють експертне 

забезпечення правосуддя.  

 У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції 

України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній 

Республіці Крим; обласні, Київське та Севастопольське міські управління 

юстиції; районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного 

значення) управління юстиції.  

 Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають 

Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції 

здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та 

громадянина.  
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Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання:  

 - здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо 

проведення в Україні правової реформи;  

 - організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм 

міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності;  

 - проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що 

стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий 

характер органів виконавчої влади;  

 - впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;  

 - координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють 

розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;  

 - забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та 

суспільства;  

 - здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб);  

 - організують судові та інші експертизи;  

 - крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, 

Президента України йКабінету Міністрів України в судах України та іноземних 

державах, міжнародних судових органах і установах;  

 - організують роботу нотаріату;  

 - забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану 

громадян України.  

 У листопаді 2003 року в першому читанні прийнято Закон України "Про 

органи юстиції, яким передбачено на законодавчому рівні відзначити правовий 

статус органів юстиції. Проектом запропоновано закріпити за органами юстиції 

низку нових функцій, серед яких особливе значення мають: державна 

реєстрація нормативно-правових актів, які регулюють права, свободи й законні 

інтереси громадян або мають характер взаємин між органами місцевого 

самоврядування та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають 

державній реєстрації; офіційне видання нормативно-правових актів органів 
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державної влади та збірників актів законодавства України; забезпечення 

виконання кримінальних покарань; державне регулювання адвокатури.  

 Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, 

що є центральним органом держави, діяльність якого спрямовано на реалізацію 

державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку 

суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, 

захисту прав і свобод людини, становлення громадянського суспільства.  

 До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та 

міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої 

служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану (назву яких 

змінено в зв'язку з прийняттям і вступом у дію з 1 січня 2004 року Сімейного 

кодексу України); районні та міські державні нотаріальні контори; обласні 

нотаріальні архіви; обласні філії Державного підприємства "Інформаційний 

центр"; обласні філії спеціалізованого державного підприємства 

"Укрспец'юст"; науково-дослідні інститути судових експертиз; Центральний і 

Лівобережний відділи реєстрації шлюбів (м. Київ); Центр європейського та 

порівняльного права (м. Київ); Центр правової реформи та законопроектних 

робіт (м. Київ); Центр підвищення кваліфікації працівників юстиції (у містах 

Києві та Харкові); Державний комітет у справах релігій (м. Київ); Головне 

державне об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань (м. 

Київ).  

 Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні 

у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції (далі - 

територіальні органи Міністерства юстиції України) утворює Кабінет Міністрів 

України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України.  

 Нині створено Головне управління юстиції Міністерства юстиції України 

в Автономній Республіці Крим, 24 обласні, Київське та Севастопольське міські 

управління юстиції, 745 районних і міських управлінь юстиції, розроблено 

нормативно-правову базу забезпечення їхнього належного функціонування.  
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 Щодо відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у 

містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, то вони проводять 

реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, зміни імені, 

приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, 

поновлення, а також анулювання записів актів цивільного стану та в 

установленому порядку зберігають книги реєстрації актів цивільного стану. 

Основними завданнями цих відділів є:  

 - забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного 

стану відповідно до чинного законодавства;  

 - забезпечення в межах визначеної компетенції охорони особистих і 

майнових прав громадян.  

 Відділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з неї 

начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, обласного, Київського, Севастопольського 

міського управління юстиції за поданням начальника районного, районного в 

місті, міського (міст обласного значення) управління юстиції з дотриманням 

вимог ст. 10 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського 

стану".  

 До структури органів юстиції належать також органи нотаріату. 

Повноваження цих органів визначено в Законі України "Про нотаріат". 

Основними завданнями діяльності цього підприємства є забезпечення 

належного зберігання вилученого державними виконавцями майна, організація 

й проведення аукціонів з його продажу, реалізація цього майна на комісійних 

та інших договірних засадах. Певні правозахисні функції щодо надання 

юридичної допомоги виконує державне підприємство "Інформаційний центр" 

Міністерства юстиції. Його головні функції визначено постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1272. Відповідно до цієї постанови 

державне підприємство "Інформаційний центр" - це адміністратор реєстрів, 

створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції 

Мінюсту. Підприємство "Інформаційний центр" є адміністратором Єдиного 

реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру 
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доручень, засвідчених у нотаріальному порядку, Єдиного реєстру нотаріусів, 

Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного 

державного реєстру об'єднань громадян і благодійних організацій тощо. 

Міністерство юстиції України, урядові органи та його територіальні органи є 

юридичними особами, що мають самостійні баланси, рахунки в установах 

Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням, інші печатки й штампи, відповідні бланки 

документування. Отже, система органів юстиції склалася відповідно до 

державних завдань, які покладені на українську юстицію.  

Висновок: Отже, органи юстиції виконують такі державні завдання: - 

здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в 

Україні правової реформи; - організують роботу з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання 

принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності; - 

проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються 

прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер 

органів виконавчої влади; - впроваджують систематизацію та кодифікацію 

законодавства України; - координують правову роботу й правову освіту 

громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян 

правового світогляду; - забезпечують інформатизацію з правових питань життя 

держави та суспільства; - здійснюють примусове виконання рішень судів та 

інших органів (посадових осіб); - організують судові та інші експертизи; - крім 

того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента 

України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, 

міжнародних судових органах і установах; - організують роботу нотаріату; - 

забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану 

громадян України.  
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Висновки 

Отже, правозахисна діяльність полягає в наданні кожному громадянину 

правової допомоги, а також юридичним особам, іноземцям і особам без 

громадянства в спірних питаннях із охорони права, зловживання правом, 

захисті фізичних осіб від обвинувачення та в державному гарантуванні охорони 

прав громадян правозахисними органами. Це одне з конституційних благ, 

фактор активної участі юридичних і фізичних осіб у правовому житті.  

У динамічному державному житті зросла ймовірність порушень права або 

зловживання правом без формальних порушень закону. Тому захист прав 

громадян через правозахисні інституції потрібен, незважаючи на наявність 

системи контролю за законністю з боку органів прокуратури, суду, 

контрольних повноважень інших державних органів.  

Інститут Уповноваженого Верховної Ради виступає додатковим 

(субсидіарним) засобом захисту прав і свобод людини щодо інших 

правозахисних механізмів і неповною мірою компенсує недоліки традиційних 

засобів захисту прав людини, парламентського й відомчого контролю за 

адміністративними органами. "Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі 

засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не 

відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які 

забезпечують захист і поновлення порушених праві свобод", - відзначено у ч. 2 

ст. 4  

Діяльність нотаріату спрямовано на охорону й захист прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, на запобігання правопорушенням 

шляхом правильного й своєчасного вчинення нотаріальних дій.  

Стаття 59 Конституції України проголошує наявність в Україні одного з 

найважливіших правових інститутів - адвокатури, основними завданнями якої є 

забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги. 

Значною мірою за станом адвокатури й ставленням до неї держави судять про 

демократичність самої держави.  

Органи юстиції виконують такі державні завдання: - здійснюють 

правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні 
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правової реформи; - організують роботу з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і 

норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності; - проводять 

державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод 

й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер органів 

виконавчої влади; - впроваджують систематизацію та кодифікацію 

законодавства України; - координують правову роботу й правову освіту 

громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян 

правового світогляду; - забезпечують інформатизацію з правових питань життя 

держави та суспільства; - здійснюють примусове виконання рішень судів та 

інших органів (посадових осіб); - організують судові та інші експертизи; - крім 

того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента 

України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, 

міжнародних судових органах і установах; - організують роботу нотаріату; - 

забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану 

громадян України.  

Держава надає якомога широкий вибір для захисту тих, хто його 

потребує.  

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 
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необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  22  

““ УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ  ””  

 

 (4 години) 

План: 

 

1. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини: мета опосередкованого парламентського контролю, функції та 

конституційно-правові основи діяльності. 

2. Права, обов’язки та акти Уповноваженого ВРУ з прав людини. 

3. Органи і посадові особи, які забезпечують діяльність Уповноваженого 

ВРУ з прав людини. Умови оплати праці Уповноваженого  ВРУ з прав 

людини, представників Уповноваженого та працівників його 

секретаріату. 
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3. Закон України ―Про адвокатуру‖ від 19 грудня 1992 року // Відомості 
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ВСТУП 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на покійній 

основі здійснює опосередкований парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на 

території України і в межах її юрисдикції. Він є аналогом інституту 

омбудсмена, що був вперше заснований у 1809 р. у Швеції і нині існує більш 

як у ста зарубіжних державах. У державно-правовому значенні омбудсмен 

сприймається як гідна довіри незалежна особа, що уповноважена парламентом 

на охорону прав окремих громадян і опосередкований парламентський 

контроль у формі нагляду за всіма державними органами і посадами, але без 

права зміни прийнятих ними рішень. Слід підкреслити, що омбудсмен — це 

переважно політичний інститут, а не правоохоронний; його головне завдання 

полягає у тому, щоб захистити права і свободи людини тоді, коли інші 

державні органи виявляються неспроможними, оскільки причиною порушень 

є недосконалість самих законів. 

Метою вивчення даної теми ― Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини ‖ є опанування та засвоєння студентами даної лекції, яка регулює 

законодавчо закріплений порядок звернення до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини для захисту фізичних та юридичних осіб у 

кримінальних, цивільних, житлових, земельних, трудових, сімейних справах.  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини забезпечуює 

охорону й захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб 

шляхом захисту на підставі Конституції та законодавства України.  

Відповідно завдання вивчення даної лекції полягають у засвоєнні 

студентами основних положень чинного законодавства України. Важливим є 

набуття навичок щодо користування відповідними нормативними актами, 

вмінь вирішувати конкретні практичні питання, що пов’язані із застосуванням 

законодавства України з врахуванням змін у поточному законодавстві.  

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання курсу, 

а саме: Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини: мета опосередкованого парламентського контролю, функції та 
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конституційно-правові основи діяльності. Права, обов’язки та акти 

Уповноваженого ВРУ з прав людини. Органи і посадові особи, які 

забезпечують діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини. Умови оплати 

праці Уповноваженого ВРУ з прав людини, представників Уповноваженого та 

працівників його секретаріату. 

 

1. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини: мета опосередкованого парламентського контролю, функції та 

конституційно-правові основи діяльності 

Метою опосередкованого парламентського контролю, який здійснює 

Уповноважений, є: 

1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених  

Конституцією України, законами України та міжнародними договорами 

України; 

2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх 

посадовими і службовими особами; 

3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина 

або сприяння їх поновленню; 

4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи 

людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, 

міжнародними стандартами у цій галузі; 

5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в 

галузі захисту прав і свобод людини і громадянина; 

6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації 

людиною своїх прав і свобод; 

7) сприяння правовій інформованості населення та захист 

конфіденційної інформації про особу. 

Основною функцією Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини є контрольно-наглядова, яка конкретизується у таких напрямах 

діяльності: 
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— здійснення опосередкованого парламентського контролю за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина на 

території України і в межах її юрисдикції на постійній основі;  

— здійснення контролю за відповідністю Конституції України, законів 

України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 

України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини і 

громадянина шляхом звернення до Конституційного Суду України з 

відповідними поданнями; 

—перевірка стану додержання встановлених прав і свобод людини і 

громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність; 

—направлення звернень громадян України, іноземців, осіб без 

громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, за належністю в органи, до 

компетенції яких належить розгляд справи, та здійснення контролю за 

розглядом цих звернень; 

—прийняття рішень про необхідність проведення перевірок діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності з правом вимагати від 

посадових і службових осіб цих органів сприяння, виділення спеціалістів 

для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних 

висновків. 

Крім того, Уповноважений виконує ряд інших функцій, зокрема 

правоохоронну, нормотворчу, правозастосовну, інформаційну та ін.  

Правовою основою діяльності Уповноваженого є: 

—Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини, від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР; 

—      Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. 

№ 3723-ХП; 

—Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2064 

«Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з 
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прав людини, представників Уповноваженого та працівників його 

секретаріату»; 

—Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 

2164 «Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та його секретаріату». 

Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади 

Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

Кандидатом на посаду Уповноваженого може бути лише громадянин України, 

який досяг на день обрання віку 40 років, володіє державною мовою, має 

високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності і проживає протягом 

останніх п'яти років в Україні. Не може бути призначено Уповноваженим 

особу, яка має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена та 

не знята в установленому законом порядку. Строк його повноважень — п'ять 

років, який починається з дня прийняття ним присяги на сесії Верховної Ради 

України. 

Пропозиції щодо кандидатури на посаду Уповноваженого вносять Голова 

Верховної Ради України або не менше однієї чверті народних депутатів України 

від конституційного складу Верховної Ради України. Відповідний 

парламентський комітет подає Верховній Раді України свої висновки щодо 

кожної кандидатури на посаду Уповноваженого, відповідності її вимогам та про 

відсутність причин, які б перешкоджали зайняттю нею цієї посади. 

Висування кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого 

здійснюється у 20-денний строк з наступного дня після закінчення строку, на 

який було призначено Уповноваженого, або припинення його повноважень чи 

звільнення; оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було 

призначено. Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради 

України бюлетенями для таємного голосування, але не раніш як через десять 

днів і не пізніше ніж через двадцять днів після закінчення строку для 

висування кандидатів для участі у виборах. 
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Призначеним вважається той кандидат, за якого проголосувала 

більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної 

Ради України, про що приймається постанова. 

Якщо на посаду Уповноваженого було висунуто більше ніж два кандидати 

і жодного з них не було призначено, Верховна Рада України проводить 

повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість 

голосів. У разі, якщо жоден з кандидатів на посаду Уповноваженого не набрав 

необхідної кількості голосів, знову проводиться висування кандидатур для 

призначення на посаду Уповноваженого. 

Уповноважений не може мати представницького мандата, обіймати будь-які 

інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи 

неоплачувану роботу в органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 

форми власності, крім викладацької, наукової або іншої творчої діяльності. Він 

не може бути членом будь-якої політичної партії. 

За наявності вказаних обставин, Уповноважений повинен їх усунути 

протягом десяти днів після його призначення. До усунення зазначених обставин 

він не може складати присяги. Якщо ж зазначені обставини виникли під час 

діяльності Уповноваженого, вони повинні бути усунені протягом десяти днів з 

дня, коли про це стало відомо, а у разі неможливості усунути їх протягом десяти 

днів Уповноважений зобов'язаний зробити у зазначений строк заяву про відмову 

виконувати будь-які інші доручення чи повноваження, крім тих, що належать 

Уповноваженому. Якщо протягом зазначеного строку Уповноважений не 

виконає встановлених вимог, його повноваження припиняються і Верховна Рада 

України зобов'язана звільнити його з посади. 

Висновок: Уповноважений з прав людини захищає: захист прав і 

свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, 

законами України та міжнародними договорами України; додержання та 

повага до прав і свобод людини і громадянина органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими 

особами; запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або 
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сприяння їх поновленню; сприяння приведенню законодавства України 

про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією 

України, міжнародними стандартами у цій галузі; поліпшення і подальший 

розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод 

людини і громадянина; запобігання будь-яким формам дискримінації щодо 

реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяння правовій інформованості 

населення та захист конфіденційної інформації про особу. 
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2. Права, обов’язки та акти Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Уповноважений має право: 

1) невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної 

Ради України, Прем'єр-міністром України, головами Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, 

Генеральним прокурором України, керівниками інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими 

особами; 

2) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України та 

вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури України та інших 

колегіальних органів; 

3) звертатися до Конституційного Суду України з поданнями: 

                а) про відповідність Конституції України законів України та інших 

правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини громадянина;  

      б) про офіційне тлумачення Конституції України та законів України; 

4)  безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, бути присутнім на їх засіданнях; 

5)  на ознайомлення з документами, у тому числі і секретними 

(таємними), та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи 

справи, які знаходяться в судах; 

6)  вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності 

підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, 
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виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і 

надання відповідних висновків; 

7)  запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або 

письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі; 

8)  відвідувати у будь-який час місця тримання затриманих, по 

переднього ув'язнення, установи відбування засудженими покарань 

та установи примусового лікування і перевиховання, психіатричні  

лікарні, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію 

щодо умов їх тримання; 

9)  бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на 

закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого 

судовий розгляд оголошено закритим; 

10) звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод людини і 

громадянина, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть 

цього зробити самостійно, а також особисто або через свого представника 

брати участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених 

законом; 

11) направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у 

разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття 

цими органами заходів; 

12)  перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і 

громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень 

Конституції України, законів України, міжнародних договорів України щодо 

прав і свобод людини і громадянина є конституційне подання 

Уповноваженого та подання до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб. 
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Конституційне подання Уповноваженого — акт реагування до 

Конституційного Суду України щодо вирішення питання про відповідність 

Конституції України (конституційності) закону України чи іншого правового 

акта Верховної Ради України, акта Президента України та Кабінету 

Міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим; офіційного 

тлумачення Конституції України та законів України.  

Подання Уповноваженого — акт, який вноситься Уповноваженим до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань 

громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 

їх посадовим і службовим особам для вжиття відповідних заходів у місячний 

строк щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини і 

громадянина. 

Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі відомостей про 

порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує:  

1) за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи 

їх представників;  

2) за зверненнями народних депутатів України;  

3) за власною ініціативою. 

Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, 

іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, 

відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Звернення 

подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення 

порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових 

обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше 

ніж до двох років. 

При розгляді звернення Уповноважений: 

1) відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод 

людини і громадянина; 

2) роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення 

Уповноваженому; 

3) направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого 
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належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення; 

4) відмовляє в розгляді звернення. 

Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, 

зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, 

заяву або скаргу до суду. Повідомлення про прийняття звернення до розгляду 

або відмову в прийнятті звернення до розгляду надсилається в письмовій 

формі особі, яка його подала. 

Протягом першого кварталу кожного року Уповноважений представляє 

Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту 

прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності 

та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями 

(бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені 

недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. У 

разі необхідності Уповноважений може представити Верховній Раді України 

спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і 

свобод людини і громадянина. За щорічною та спеціальною (спеціальними) 

доповідями Уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову. 

Уповноважений має печатку із зображенням малого Державного Герба 

України та своїм найменуванням; його місцезнаходженням є місто Київ. 

Повноваження Уповноваженого припиняються у разі: 

1) відмови його від подальшого виконання обов'язків шляхом подання 

заяви про складення своїх повноважень; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, яка 

обіймає посаду Уповноваженого, безвісно відсутньою або про оголошення її 

померлою; 

4) складення присяги новообраним Уповноваженим; 

5) смерті особи, яка обіймає посаду Уповноваженого. 
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Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з посади 

Уповноваженого до закінчення строку, на який його було обрано, у разі: 

1) порушення присяги; 

2) порушення вимог щодо несумісності діяльності; 

3) припинення громадянства України; 

       4) неспроможності протягом більше чотирьох місяців поспіль 

виконувати обов'язки через незадовільний стан здоров'я чи втрату 

працездатності. 

Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади 

Уповноваженого повинна дати тимчасова спеціальна комісія Верховної ради 

України. 

Верховна Рада України за наявності зазначених підстав розглядає 

питання і приймає відповідну постанову про звільнення з посади 

Уповноваженого за поданням Голови Верховної Ради України або не менш 

як однієї чверті народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Уповноважений вважається звільненим з посади, якщо за це 

проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного 

складу Верховної Ради України. Припинення повноважень та звільнення з 

посади Уповноваженого оформляються відповідною постановою Верховної 

Ради України. 

Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у 

разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску 

(саморозпуску), введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в 

окремих її місцевостях. 

Висновок: Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне 

перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення 

порушених прав і свобод. У науковій літературі зазначається, що 

Уповноважений, не маючи владних повноважень змінити або скасувати 

прийняті рішення, завдяки таким характеристикам, як відкритість, доступність, 
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об'єктивність І неупередженість щодо «позивача і відповідача», 

неформальність використовуваних методів діяльності є досить авторитетним і 

результативним засобом забезпечення прав і свобод людини і громадянина — 

реальним і діючим. 

 

3. Органи і посадові особи, які забезпечують діяльність Уповноваженого 

ВРУ з прав людини. Умови оплати праці Уповноваженого  ВРУ з прав 

людини, представників Уповноваженого та працівників його 

секретаріату. 

Органи і посадові особи, які забезпечують діяльність Уповнова-

женого: 

1. Представники Уповноваженого, яких він призначає у межах 

виділених коштів, затверджених Верховною Радою України. Організація 

діяльності та межі повноважень представників Уповноваженого регулюються 

Положенням про представників Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, яке затверджується Уповноваженим. 

2. Секретаріат Уповноваженого, який є юридичною особою, 

має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка. Структура 

секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його 

роботи регулюються Положенням про секретаріат Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. На працівників секретаріату 

поширюється дія Закону України «Про державну службу». Положення та 

кошторис секретаріату затверджуються Уповноваженим у межах кошторису 

витрат, пов'язаних з діяльністю Уповноваженого. Призначення на посаду та 

звільнення працівників секретаріату здійснюються Уповноваженим. 

На сьогодні в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини працює 25 осіб, хоча повинно бути втричі більше. 

Структура секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини: 

—Керівник секретаріату; 

—Заступник Керівника секретаріату; 



 52 

—Перший помічник Уповноваженого; 

—  Консультативна рада, яка створюється при Уповноваженому з 

метою надання консультаційної підтримки, проведення наукових 

досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту 

прав і свобод людини і громадянина (яка може діяти і на громадських 

засадах) із осіб, що мають досвід роботи в галузі захисту прав і свобод 

людини і громадянина; 

—Секретар консультативної ради; 

—департаменти та їх керівники; 

—управління, відділи та їх керівники; 

—інші працівники секретаріату. 

Фінансування діяльності Уповноваженого здійснюється за рахунок 

Державного бюджету України та щорічно передбачається в ньому окремим 

рядком, для чого Уповноважений розробляє, подає на затвердження 

Верховної Ради України та виконує кошторис своїх витрат. Фінансова 

звітність подається Уповноваженим у порядку, встановленому 

законодавством України. 

Міністерство економіки та Міністерство фінансів під час підготовки актів 

Кабінету Міністрів України про розподіл асигнувань, передбачених у 

державному бюджеті на капітальні вкладення, повинні враховувати за 

поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини необхідні 

асигнування па створення матеріально-технічної бази, необхідної для 

діяльності Уповноваженого, та будівництво житла. Законодавче 

закріплюється обов'язок Верховної Ради України і відповідних органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування створювати необхідні умови 

для діяльності Уповноваженого, його секретаріату та представників. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р-№ 2064 

«Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, представників Уповноваженого та працівників його 

секретаріату» були встановлені посадові оклади Уповноваженому, його 

представникам і керівним працівникам секретаріату, а також було визначено, 
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що посадові оклади інших працівників, спеціалістів та службовців 

секретаріату Уповноваженого встановлюються на рівні посадових окладів 

відповідних працівників апарату Уряду України. 

За особливий характер роботи та інтенсивність праці Уповноваженому 

Верховної Ради України з прав людини передбачається виплата надбавки в 

розмірі 100 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу 

років. Вказана постанова надає право Уповноваженому встановлювати 

надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці представнику 

Уповноваженого в розмірі до 90 % посадового окладу з урахуванням доплати 

за ранг, керівним працівникам і спеціалістам секретаріату в розмірі до 80 % 

посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Передбачаються також 

доплати Уповноваженому, його представникам, керівним працівникам і 

спеціалістам його секретаріату, які мають звання «Заслужений юрист 

України». 

З метою забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, реалізації матеріальних та інших гарантій Кабінетом 

Міністрів України було прийнято Постанову від 29 листопада 1999 р. № 2164 

«Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та його секретаріату», згідно з якою було встановлено, що за 

умовами матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та 

транспортного обслуговування, а також забезпечення засобами зв'язку 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прирівнюється до Го-

лови Конституційного Суду України, а представники Уповноваженого, 

керівник секретаріату — до членів Кабінету Міністрів України, заступник 

керівника секретаріату — до заступника Міністра Кабінету Міністрів 

України, секретар консультативної ради, перший помічник Уповноваженого, 

керівники департаментів — до керівників структурних підрозділів 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, інші працівники секретаріату — до 

відповідних категорій працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об
’
єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
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власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Уповноваженого 

забороняється. Уповноважений не зобов’язаний давати пояснення по суті 

справ, які закінчені або перебувають у його провадженні. 

Уповноважений користується правом недоторканності на весь час 

своїх повноважень. Він не може бути без згоди Верховної Ради України 

притягнутий до кримінальної відповідальності або підданий заходам 

адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, 

затриманий, заарештований, підданий обшуку, а також особистому огляду. 

Кримінальну справу проти Уповноваженого може бути порушено лише 

Генеральним прокурором України. За порушення законодавства щодо 

гарантій діяльності Уповноваженого, його представників та працівників 

секретаріату винні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством. 

Життя та здоров'я Уповноваженого і його представників, які працюють 

на постійній основі, підлягають обов'язковому державному страхуванню на 

випадок смерті, травми, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

виконання ними службових обов'язків. Порядок та умови страхування 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Після спливання терміну діяльності Уповноваженого йому надається 

робота (посада), на якій він працював до призначення і яка зберігається за 

ним на час виконання обов'язків Уповноваженого, а в разі неможливості 

надання цієї роботи (посади) — інша рівноцінна робота (посада) на тому ж 

або, за його згодою, іншому підприємстві, в установі, організації. 

На думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н. 

Карпачової, чинне конституційне законодавство України передбачає 

створення в Україні сильної моделі омбудсмена, яка характеризується такими 

особливостями: 

— високим конституційним статусом Уповноваженого з прав людини, 

який закріплено у статтях 55, 85, 101 Конституції України;  

— широкою юрисдикцією Уповноваженого, яка поширюється як на 

органи державної влади, включаючи суди, так і на органи місцевого 



 55 

самоврядування та їх посадових осіб; 

— запровадженням єдиної моделі омбудсмена на національному рівні; 

— незалежністю Уповноваженого від будь-якого органу державної 

влади або місцевого самоврядування; 

— значними повноваженнями щодо проведення проваджень та 

перевірок, у тому числі з власної ініціативи для виявлення випадків порушень 

прав людини та здійснення постійного моніторингу за станом дотримання 

прав і свобод людини; 

— правом ініціювати обов'язкові для розгляду подання з викладенням 

рекомендацій щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини 

органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, їх 

посадовими і службовими особами; 

— можливістю безпосереднього звернення до Уповноваженого широких 

верств населення; 

— гнучкістю та не формальністю процедури, свободою дій щодо 

відкриття провадження у тій чи іншій справі та ін. 

Висновок: Однак, як свідчить політико-правова практика, інститут 

омбудсмена (уповноваженого з прав людини) може ефективно існувати лише у 

країнах з усталеними конституційними традиціями і високою правовою 

культурою населення. Тому в Україні даний інститут поки що малоефективний, 

хоча певні здобутки вже є. Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини ініціював процес опублікування в українських офіційних джерелах 

Європейської Конвенції захисту прав і основних свобод з відповідними 

протоколами, а нині активно займається вирішенням проблеми торгівлі укра-

їнськими дітьми та жінками, захищає права українських морських екіпажів, 

арештованих у закордонних портах та ін. 

ВИСНОВКИ 

Конституція України вперше в історії розвитку нашого суспільства 

запровадила самостійний інститут парламентського контролю за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. Цей парламентський 
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контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її 

юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини (далі — Уповноважений), який у своїй діяльності 

зобов'язаний керуватися Конституцією України, законами України, чинними 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на постійній 

основі здійснює опосередкований парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на 

території України і в межах її юрисдикції. Він є аналогом інституту 

омбудсмена, що був вперше заснований у 1809 р. у Швеції і нині існує більш як 

у ста зарубіжних державах. У державно-правовому значенні омбудсмен 

сприймається як гідна довіри незалежна особа, що уповноважена парламентом 

на охорону прав окремих громадян і опосередкований парламентський 

контроль у формі нагляду за всіма державними органами і посадами, але без 

права зміни прийнятих ними рішень. Слід підкреслити, що омбудсмен – це 

переважно політичний інститут, а не правоохоронний; його головне завдання 

полягає у тому, щоб захистити права і свободи людини тоді, коли інші 

державні органи виявляються неспроможними, оскільки причиною порушень є 

недосконалість самих законів. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 
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В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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Вступ. 

Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від 

завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в 

Україні налічує понад 85 років — від створення Міністерства судових справ і 

Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої 

влади — Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою 

підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств. 

Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та 

економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у 

діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на 

нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних 

перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мін'юст 

покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності 

військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливих 

режимних об'єктах. А з 1993 року розпочато реєстрацію благодійних фондів і 

державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів 

державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, 

що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або актів, що мають 

міжвідомчий характер. З 1994 року установи Мін'юсту здійснюють експертне 

забезпечення правосуддя. 

Метою вивчення теми ―Організація та завдання органів юстиції‖ є 

опанування та засвоєння студентами даної лекції, яка регулює законодавчо 

закріплений порядок звернення до органів юстиції України для захисту 

фізичних та юридичних осіб.  

Уповноважений Міністерство юстиції України забезпечує охорону й 

захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом 

захисту на підставі Конституції та законодавства України .  

Відповідно завдання вивчення даної лекції полягають у засвоєнні 

студентами основних положень чинного законодавства України. Важливим є 

набуття навичок щодо користування відповідними нормативними актами, 

вмінь вирішувати конкретні практичні питання, що пов’язані із застосуванням 
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законодавства України з врахуванням змін у поточному законодавстві. 

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання курсу, а 

саме: Організація та завдання органів юстиції. Функції Міністерства юстиції 

України. Основні функції інших органів юстиції. 
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1. Організація та завдання органів юстиції. 

У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції 

України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній 

Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління 

юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного 

значення) управління юстиції. 

 Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають 

Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції 

здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та 

громадянина. 

 Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання: 

 - здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо 

проведення в Україні правової реформи; 

 - організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм 

міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності; 

 - проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, 

 що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають 

міжвідомчий характер органів виконавчої влади; 

 - впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України; 

 - координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють 

розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду; 

 - забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та 

суспільства; 

 - здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб); 

 - організують судові та інші експертизи.  

 Крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, 

Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та 

іноземних державах, міжнародних судових органах і установах; організують 
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роботу нотаріату; забезпечують роботу органів державної реєстрації актів 

цивільного стану громадян України. 

 Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, 

діяльність якого спрямована на реалізацію державної правової політики, 

утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, 

принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, 

становлення громадянського суспільства. 

 До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та 

міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої 

служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану. 

 Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні 

у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції утворює Кабінет 

Міністрів України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України. 

 Нині створено Головне управління юстиції Міністерства юстиції України 

в Автономній Республіці Крим, 24 обласні, Київське та Севастопольське міські 

управління юстиції, 745 районних і міських управлінь юстиції, розроблено 

нормативно-правову базу забезпечення їхнього належного функціонування. 

 Якщо розглядати правоохоронну діяльність органів юстиції, то вони 

виконують два види дій: правозабезпечення та правовідновлення. 

Висновок: Органи юстиції виконують такі державні завдання: - 

здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в 

Україні правової реформи; - організують роботу з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання 

принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності; - 

проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються 

прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер 

органів виконавчої влади; - впроваджують систематизацію та кодифікацію 

законодавства України; - координують правову роботу й правову освіту 

громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян 

правового світогляду; - забезпечують інформатизацію з правових питань життя 
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держави та суспільства; - здійснюють примусове виконання рішень судів та 

інших органів (посадових осіб); - організують судові та інші експертизи.  
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2. Функції Міністерства юстиції України. 

Основні функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної 

допомоги; 6) діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових 

органів. Для реалізації державних завдань до компетенції Міністерства юстиції 

України належать: 

 - розробка проектів нормативно-правових актів; 

 - розробка за пропозиціями центральних органів виконавчої 

 влади проектів програм розвитку законодавства й планів нормотворчих 

робіт, координація та контроль за їх виконанням; 

 - державне замовлення робіт із підготовки проектів нормативно-правових 

актів; 

 - адаптація законодавства Європейського Союзу до законодавства 

України; 

 - проведення за дорученням Кабінету Міністрів України правової 

експертизи прийнятих Верховною Радою України законів, які подають на 

підпис Президентові України; 

 - проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які 

подають на розгляд Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету 

Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим щодо їхньої відповідності Конституції та законам 

України, іншим актам законодавства України, в тому числі чинним 

міжнародним договорам України; 

 - підготовка пропозицій за участю центральних органів виконавчої влади 

щодо вдосконалення законодавства України; 

 - підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з 

правових питань або набуття членства України в чинних міжнародних 

договорах; 

 - проведення правової експертизи на відповідність Конституції та законам 

України, проектам міжнародних договорів України, підготовка висновків щодо 

здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності 

міжнародними договорами України 
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 - підготовка пропозицій щодо приведення законодавства України 

відповідно до норм міжнародного права, зокрема, принципів і стандартів 00Н, 

Ради Європи, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, та 

внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 

 - здійснення інших функцій відповідно до законодавства . 

Висновок: Отже, основні функції органів юстиції полягають у:  

1.  діяльності з юридичної допомоги;  

2.  діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових органів. 
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3.Основні функції інших органів юстиції. 

 До компетенції Головного управління юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та 

Севастопольського міських управлінь юстиції належать: 

 1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Міністерства 

юстиції України; 

 2) здійснення в межах компетенції обліку та підтримання в контрольному 

стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей 

законодавства України; 

 3) здійснення інших функцій відповідно до законодавства. 

 До компетенції районних, районних у містах, міських (міст обласного 

значення) управлінь юстиції належать: 

 1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Головного 

управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції; 

 2 ) здійснення діяльності з юридичної допомоги, а саме: розвиток правової 

інформатизації населення, формування масового правового світогляду. 

 Важливого значення набула законопроектна робота.  

 У сфері державної реєстрації нормативно-правових актів органи юстиції: 

 - здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів 

центральних органів виконавчої влади, органів, нормативно-правові акти яких 

підлягають державній реєстрації, ведуть державний реєстр цих актів; 

 - контролюють і координують здійснення державної реєстрації 

територіальними органами Міністерства юстиції України нормативно-правових 

актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування; 

 - скасовують рішення про державну реєстрацію нормативно - правових 

актів; 
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 - узагальнюють стан виконання законодавства про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів і подають відповідну інформацію Президентові 

України та Кабінету Міністрів України. 

 У сфері систематизації законодавства та інформаційно-правової діяльності 

органи юстиції: 

 - систематизують законодавство України, готують пропозиції щодо його 

кодифікації; ведуть Єдиний класифікатор галузей законодавства України; 

 - видають збірники актів законодавства, інформаційного бюлетеня 

«Офіційний вісник України», коментарі до законів і кодексів України, беруть 

участь у виданні журналів і газет загально - правового характеру; 

 - здійснюють облік, зберігання та підтримання в контрольному стані актів 

законодавства; 

 - опубліковують нормативно-правові акти органів державної влади, 

міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною 

Радою України. 

 У сфері координації правової роботи з органами виконавчої влади органи 

юстиції: 

 - здійснюють методичне керівництво, координацію правової роботи, 

перевірку стану цієї роботи, розроблення рекомендацій щодо її вдосконалення; 

 - проводять правову експертизу нормативно-правових актів; 

 - погоджують в установленому законодавством порядку призначення 

керівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади, беруть 

участь у проведенні їх атестації, підвищенні кваліфікації працівників 

юридичних служб центральних органів виконавчої влади. 

 У сфері державної реєстрації та легалізації об'єднань громадян органи 

юстиції: 

 - легалізують всеукраїнські об'єднання громадян і їх спілок, реєструють 

політичні партії, міжнародні громадські організації, відділення, філії, 

представництва та інші структурні осередки громадських (неурядових) 

організацій іноземних держав в Україні; 
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 - реєструють всеукраїнські і міжнародні благодійні організації, 

всеукраїнські творчі спілки, торгово-промислові палати України, всеукраїнські 

професійні спілки і їх об'єднання; 

 - реєструють символіку об'єднань громадян і благодійних організацій; 

 У сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно органи юстиції: 

 - реєструють права на нерухоме майно, здійснюють контроль, 

координацію та нормативно-методичне забезпечення цієї діяльності; 

 - ведуть відповідні державні реєстри. 

 Організацію виконання функцій в сфері забезпечення виконання покарань 

має здійснювати Державний департамент з питань виконання покарань. 

 Державний департамент з питань виконання покарань у сфері 

забезпечення виконання кримінальних покарань: 

 1) бере участь у формуванні та здійсненні єдиної державної політики в 

сфері виконання кримінальних покарань; 

 2) забезпечує виконання кримінальних покарань і здійснення контролю за 

виконанням вироків, постанов, ухвал суду; 

 3) організовує роботу із забезпечення безпеки та правопорядку в органах і 

установах виконання покарань, проведення дізнання в. справах про злочини, 

вчинені в цих органах і установах, здійснення оперативно-розшукової 

діяльності; 

 4) організовує застосування передбачених законом засобів виправлення та 

перевиховання засуджених; здійснює інші повноваження, що належать до його 

компетенції. 

 До компетенції Міністерства юстиції України в сфері представництва 

інтересів держави Україна, Президента України, Кабінету Міністрів України в 

судах України та закордонних юрисдикційних органах належать: 

 1) організація та безпосереднє представлення інтересів Президента 

України й Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України; 

 2) захист прав та інтересів держави Україна, Президента України й 

Кабінету Міністрів України в закордонних юрисдикційних органах, у тому 

числі за їхніми позовами (скаргами, зверненнями); 
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 3) координація діяльності заінтересованих органів і організацій, 

юридичних та фізичних осіб, яких залучають для захисту прав та інтересів 

держави Україна, Президента України й Кабінету Міністрів України в 

закордонних юрисдикційних органах; 

 4) погодження пропозицій Міністерства закордонних справ України щодо 

шляхів забезпечення імунітету України в справах, порушених за позовами до 

неї в закордонних юрисдикційних органах, а також щодо визначення 

відповідального органу за захист прав та інтересів України в закордонних 

юрисдикційних органах, коли відповідальним органом не є Міністерство 

юстиції України; 

 5) залучення юридичних радників, у тому числі іноземних, у випадках, 

коли відповідальним органом за здійснення захисту прав та інтересів України в 

закордонних юрисдикційних органах не є Міністерство юстиції України; 

 6) узагальнення інформації про пред'явлення в закордонних 

юрисдикційних органах позовів до України та про хід розгляду в закордонних 

юрисдикційних органах позовів до України; 

 7) підготовка разом із Міністерством закордонних справ України 

спільного висновку про наявність порушень міжнародного права в ухвалених 

судовими або арбітражними органами іноземної держави рішеннях проти 

України; 

 8) участь у розробленні відповідних заходів до іноземної держави, її майна 

в разі тривалого порушення норм і принципів міжнародного права щодо 

України тощо. 

 Організацію виконання функцій Міністерства юстиції України в сфері 

представництва інтересів держави в Європейському Суді з прав людини 

здійснює Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини. 

 Положення про Уповноваженого в справах дотримання Конвенції про 

захист прав і основних свобод людини затверджує Кабінет Міністрів України. 

 До компетенції органів юстиції в сфері діяльності нотаріату належать: 
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 - організація роботи нотаріату, забезпечення державного контролю за 

здійсненням нотаріальної діяльності; 

 - прийняття рішень про відкриття, ліквідацію та організацію матеріально-

технічного забезпечення державних нотаріальних контор і державних 

нотаріальних архівів, перевірка їх діяльності та її вдосконалення; 

 - забезпечення контролю за законністю вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами; 

 - видання та анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною 

діяльністю, організація реєстрації приватної нотаріальної діяльності; 

 - затвердження зразків і описів спеціальних бланків нотаріальних 

документів, гербових печаток державних і приватних нотаріусів та 

встановлення порядку їх виготовлення й постачання; 

 - організація контролю за використанням спеціальних бланків 

нотаріальних документів; 

 - ведення відповідних державних реєстрів тощо. 

 До компетенції органів юстиції України в сфері державних органів 

реєстрації актів цивільного стану належать: 

 - забезпечення реєстрації актів цивільного стану; 

 - безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю державних органів 

реєстрації актів цивільного стану; 

 - здійснення підготовки та засвідчення документів, оформлених 

державними органами реєстрації актів цивільного стану України для їх 

використання за кордоном; 

 - забезпечення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію актів 

цивільного стану та контроль за їх використанням; 

 - матеріально-технічне забезпечення державних органів реєстрації актів 

цивільного стану. 

 Одним із важливих напрямів діяльності органів юстиції є діяльність, 

спрямована на виконання рішень (вироків), постанов судових органів. При 

цьому органи юстиції організовують заходи щодо своєчасного, повного й 

неупередженого примусового виконання рішень судових органів. 
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 До компетенції органів юстиції в сфері примусового виконання рішень 

судів та інших органів (посадових осіб) належать: 

 - організація своєчасного, повного й неупередженого примусового 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); 

 - керівництво та контроль за діяльністю органів державної виконавчої 

служби; 

 - фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів державної 

виконавчої служби; 

 - здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності органів 

державної виконавчої служби, в тому числі надання роз'яснень і рекомендацій 

щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому 

законом; 

 - узагальнення статистичної звітності про роботу органів державної 

виконавчої служби. 

 Виконання покладених завдань у цьому плані виявляється в здійсненні 

добору кадрів, методичному керівництві діяльністю державних виконавців, 

підвищенні їхнього професійного рівня, фінансовому й матеріально-технічному 

забезпеченні органів державної виконавчої служби, розгляді скарг на дії 

державних виконавців. Органи юстиції організовують виконання законів і 

здійснюють керівництво відділами державної виконавчої служби, координують 

і контролюють їх діяльність; організовують професійну підготовку й атестацію 

державних виконавців; заохочують їх за успіхи в роботі та накладають 

стягнення за порушення трудової дисципліни. 

 Відповідно до виконуваних функцій до діяльності органів юстиції: 

 - залучаються вчені та спеціалісти; 

 - утворюються в разі потреби комісії та експертні групи, залучаються на 

договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, 

здійснення їх експертизи та надання консультацій; 

 - вони одержують в установленому порядку від міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
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інформацію, документи й матеріали, а від органів статистики — статистичні 

дані для виконання своїх завдань; 

 - перевіряють в центральних і місцевих органах виконавчої влади, 

установах та організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити 

пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до 

відповідальності винних посадових осіб. 

 Відповідно органи юстиції мають право: 

 - скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно - правових 

актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

установ та організацій; 

 - залучати до перевірок з питань організаційного забезпечення діяльності 

та діловодства судів (крім Верховного Суду України та господарських судів) 

голів і заступників голів інших судів або суддів, які перебувають у резерві на ці 

посади; 

 - разом з відповідними центральними органами виконавчої влади 

контролювати цільове використання державних коштів, виділених на 

реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних 

програм. 

Висновок: Отже інші компетентні органи а саме: Головне управління 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 

обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції; 

районні, районні у містах, міських (міст обласного значення); Міністерства 

юстиції України в сфері представництва інтересів держави Україна, Президента 

України, Кабінету Міністрів України в судах України та закордонних 

юрисдикційних органах належать; Організація виконання функцій 

Міністерства юстиції України в сфері представництва інтересів держави в 

Європейському Суді з прав людини здійснює Уповноважений у справах 

дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини;  

Уповноважений в справах дотримання Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини затверджує Кабінет Міністрів України; Компетенція органів 
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юстиції в сфері діяльності нотаріату; Компетенція органів юстиції України в 

сфері державних органів реєстрації актів цивільного стану; Компетенція 

органів юстиції в сфері примусового виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб) виконують функції з юридичної допомоги та з виконання 

рішень (вироків), постанов судових органів. 
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ВИСНОВКИ 

 Здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили 

необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного 

розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що 

відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у 

центральному апараті.  

 Система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне 

управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, 

обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, 

районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) 

управління юстиції. 

 Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України. До 

складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські 

управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, 

районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану. 

 Функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної допомоги; 

6) діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових органів. 

А також інші компетентні органи а саме: Головне управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, 

Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції; районні, районні у 

містах, міських (міст обласного значення); Міністерства юстиції України в 

сфері представництва інтересів держави Україна, Президента України, 

Кабінету Міністрів України в судах України та закордонних юрисдикційних 

органах належать; Організація виконання функцій Міністерства юстиції 

України в сфері представництва інтересів держави в Європейському Суді з 

прав людини здійснює Уповноважений у справах дотримання Конвенції про 

захист прав і основних свобод людини;  Уповноважений в справах дотримання 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини затверджує Кабінет 

Міністрів України; Компетенція органів юстиції в сфері діяльності нотаріату; 

Компетенція органів юстиції України в сфері державних органів реєстрації 

актів цивільного стану; Компетенція органів юстиції в сфері примусового 
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виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) виконують функції 

з юридичної допомоги та з виконання рішень (вироків), постанов судових 

органів. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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Вступ 

Конституція України (ст. 59) гарантує кожному громадянинові право на 

отримання кваліфікованої правової допомоги. Нотаріат поряд з іншими 

інститутами забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян, 

при цьому предмет його діяльності обмежений рамками безспірної цивільної 

юрисдикції. 

―Нотаріат України‖ — одна з основних юридичних дисциплін, яка 

вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю. В умовах 

кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому 

суспільстві відповідно зростає і роль нотаріату. 

При вивченні навчальної дисципліни будуть розглянуті основні теоретичні 

проблеми нотаріату, положення чинного законодавства і практики його 

застосування відповідно до Конституції України, чинного Цивільного кодексу 

України, Закону України ―Про нотаріат‖, інших законів України, керівних 

постанов Пленуму Верховного Суду України. При вивченні курсу нотаріту 

враховуються новітні досягнення вітчизняної науки, такі відомі українські 

вчені Срух А. М., Козьяков Ю. М., Круковс Н. В., Комаров В.В., Баранкова 

В.В., Мічурін Є.О., Радзісвська Л.К., Пасічник С.Г., Семаков Г. С. Фурса С.Я., 

Фурса Є.І.. та ін.  

Метою вивчення навчальної дисципліни ―Нотаріат України‖ є 

опанування та засвоєння студентами курсу нотаріату, який регулює 

законодавчо закріплений порядок надання офіційної сили, вірогідності 

юридичним правам, фактам і документам, що виникають з цивільних, 

житлових, земельних, трудових, сімейних та інших правовідносин.  

Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону й захист прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій 

від імені держави.  

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у 

засвоєнні студентами основних положень чинного нотаріального законодавства 

України. Важливим є набуття навичок щодо користування відповідними 
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нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, що 

пов’язані із застосуванням норм нотаріального права з врахуванням змін у 

поточному законодавстві.  

Діяльність нотаріату має певну спільність з діяльністю інших органів 

цивільної юрисдикції. Разом з тим, нотаріальна форма охорони й захисту 

відрізняється від інших форм. Особливість нотаріальної форми полягає в 

тому, що вона, як правило, спрямована не на безпосередній захист, а на по-

передження порушення права і тому предмет її діяльності специфічний. На 

відміну від судової діяльності, предметом якої переважно є спори про право 

цивільне, предмет нотаріальної діяльності складають без-спірні справи. Як 

указує В. Н. Аргунов, нотаріус оформляє волю суб'єктів угоди, суд та інші 

правоохоронні органи вирішують спори учасників сформованих у 

результаті угоди правовідносин. 

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання 

курсу, а саме: виникнення нотаріату; поняття, предмет і систему курсу 

нотаріату; провадження і стадії; принципи та функції нотаріату. 
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1. Виникнення нотаріату в Західній Європі 

Вивчення історії виникнення нотаріату в Західній Європі має особливе 

значення, оскільки він представляє у теперішній час його класичну модель. 

Органи, які виконували нотаріальні функції, виникли у Стародавньому 

Римі. Формалізм, що панував у стародавньоримській правовій системі, 

спричинив появу юридичних формул, дотримання яких було необхідним для 

всіх, хто звертався до судових установ
1
. Редакція юридичних актів, значення 

яких залежало від точного дотримання таких формул, складала одну з 

функцій римських юрисконсультів. 

У подальшому виникає й інший, нижчий клас обізнаних у 

юриспруденції осіб, обов'язком яких було механічне підведення даного 

правового випадку під ту чи іншу норму. До них належали насамперед 

багато-численні писарі, які перебували на державній службі або на службі у 

приватних осіб. 

Частково вони служили при посадових особах римського управління і 

суду. До їх обов'язків входили: підготовка публічних документів, ведення 

громадських рахунків, спостерігання за внесенням едиктів, складання 

процесуальних формул для осіб, що сперечаються. За часи Римської імперії 

такі писарі були об'єднані в окремі канцелярії при римських магістратах із 

складною бюрократичною організацією. 

Крім того, за республіканських часів існувало чимало приватних писарів, 

які виконували функції власних юрисконсультів у приватних осіб. Вони 

були, як правило, рабами останніх, надавали їм допомогу своїми юридичними 

знаннями та технічною роботою — стенографуванням і записом угод, творів 

або промов. Існували вони і за часів Римської імперії. 

Коли ж багаточисленний штат писарів став неспроможним 

задовольняти потребу римлян у допомозі осіб, спеціально обізнаних у 

сфері юриспруденції, виник особливий клас вільних людей — табеліонів — 

осіб, які, не перебуваючи на державній службі, займалися у вигляді вільного 

промислу складанням юридичних актів і цінних паперів під контролем 

держави для всіх, хто цього потребував, за встановлену законом винагороду. 
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Поповнювати полк табеліонів мали право всі вільні особи без будь-яких 

обмежень, аби вони були обізнані з юриспруденцією. Свої обов'язки та-

беліони виконували в особливих конторах, що розміщувалися в певних 

публічних місцях. До складу такої контори крім самого табеліона входили 

ще його помічник та кілька учнів. Діяльність табеліонів постійно 

контролювалася з боку державної влади в особі певних органів і посадових 

осіб — дефензорів, які спостерігали за точним дотриманням табеліонами 

урядових приписів і, головним чином, за недопущенням складання ними 

різних протизаконних угод. 

За своєю зовнішньою структурою інститут табеліонів мав дещо спільне 

із сучасним нотаріатом, проте ототожнювати їх не можна, оскільки, 

незважаючи на весь нагляд, що здійснювався державною владою за 

діяльністю табеліонів, вчинювані ними акти все ж таки не мали публічної 

довіри (на відміну від актів, що вносилися до судових протоколів) і жодної 

переваги порівняно із звичайними приватними документами. Табеліони — 

тільки помічники у складанні документів, своєрідні юрисконсульти, і акти, 

складені ними, не мали законної сили. 

Більш близьким до сучасного нотаріату за своїм значенням був інший 

інститут, що існував у римському праві, хоча і не дістав спочатку великого 

поширення. Це — явка табеліональних документів у суді із занесенням їх до 

протоколу. Явка ця стосувалася не тільки тих документів, що в силу самого 

закону мали бути внесені до протоколу під страхом їх недійсності (дарування 

на великі суми, судові заповіти, відкриття заповітів тощо), а й усіх інших 

документів і актів, якщо на то була воля сторін. Завдяки такому 

протоколюванню, документи, що посвідчувалися табеліонами, отримували 

силу публічних актів і ставали безспірними. Тоді вже йшлося не тільки про 

надання певної юридичної допомоги, а й про засвідчення приватних актів і 

документів, яке надає їм особливу силу і значення безспір-них. Місцем 

вчинення явок були всі судові установи, деякі органи управління й кесарські 

намісники у провінціях. Особи, що бажали укласти угоду, зверталися до 

відповідного магістрату і просили про внесення до протоколу акта, який був 
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ними записаний у табеліона. Після цього здійснювався допит цих осіб з 

метою встановлення їх особи та свободи волевиявлення, після чого акт 

записувався повністю в особливі книги, а контрагентам за їх бажанням 

видавалися особливі витяги, підписані магістратом і писарем. 

Поряд зі світським інститутом табеліонів, який з часом дістав великого 

поширення та суворої організації, у християнській Церкві виникає 

аналогічна йому установа — нотаріат. Уже на початку III ст. при єпископах 

під час їх бесід з народом були присутні особи, до обов'язків яких входило 

записувати такі бесіди і складати протоколи. У подальшому такі «нотаріуси» 

зустрічаються не тільки в папських, патріарших і єпископських 

канцеляріях, а й при абатах та інших нижчих церковних владах, причому їм 

властива корпоративна побудова бюрократичного характеру. Користуючись 

великим впливом на правове життя всієї держави, Церква не обмежилася 

організацією нотаріату виключно для потреб церковного управління: з 

плином часу почала вводити цей інститут і у світське життя шляхом 

призначення для мирян особливих нотаріусів, які конкурували з табеліонами 

й публічними писарями римського права. У VIII ст. утворений Церквою 

світський нотаріат зводиться у ступінь державної посади, що затверджується 

духовною владою, внаслідок чого отримує те велике значення у правовому 

житті держави, яке дозволило йому вплинути на розвиток у середні віки 

нотаріального інституту взагалі. 

Інститут табеліонату, що розвинувся у Римській імперії, зберігся і після 

навали варварів. Так, уже едикт Ротарі (643 р.) вимагав письмових форм для 

договорів купівлі-продажу та відпущення на волю рабів. За законом 

Ліутпранда (713—735 pp.), низку угод вимагалося укладати тільки письмово, 

при цьому документам, що вчинюються у нотаріуса, надається все більше 

правового значення. Як за формою, так і за змістом ці документи мало 

відрізняються від римських табеліональних актів імператорського періоду та 

свідчать про рецепцію римського права, яка розпочалася в ті часи. 

Разом з постановами про документи в цих законах зазначаються й особи, 

які їх вчинюють (так звані канцелярії). Вони присутні в судових засіданнях, 
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ведуть протоколи, складають судові рішення та документи про 

найважливіші договори, що вчинялися перед народними зборами. Канцелярії 

керувалися формулами, напрацьованими ще за часів Римської імперії, і цим 

підготували ґрунт для остаточної рецепції римського права. 

Поряд з такими писарями розвивається інститут особливих королівських 

нотаріусів, про які вперше йдеться в едикті Ротарі. На відміну від нотаріусів 

римських імператорів, їм належало не тільки право вчинення документів для 

приватних осіб, а й деяка судова влада. Крім того, при вирішенні судових 

спорів самим королем вони складали протоколи та рішення. Ці документи, 

подібно табеліональним, не мали публічної сили і нічим не відрізнялися від 

звичайних приватних документів. 

Набагато більшого значення набули такі нотаріуси у франкських королів, 

які заснували особливу королівську канцелярію, що складалася з певного числа 

нотаріусів, на чолі яких спочатку перебувало кілька ре-фендаріїв, а в 

подальшому один канцлер. Крім того, за часів Каролінгів було засновано 

особливу канцелярію при вищому судовому місці — гофгеріхті, члени якої 

(нотаріуси) були підпорядковані королівському судді — пфальцграфу. Ця 

канцелярія засвідчувала приватні документи, після чого вони набували 

характеру публічних актів. Значення останніх було настільки великим, що їх 

оспорювання заборонялося під страхом страти. Документи ці стосувалися, 

наприклад, таких угод, як передача нерухомого майна іноземцю, повне 

вивільнення раба, призначення загального представника в суді тощо. 

Разом з розвитком нотаріальної діяльності у королівській канцелярії як у 

вищій судовій установі провінційні нотаріуси, що перебували при окремих 

судових та адміністративних місцях, також почали набувати все більшої 

самостійності, займаючись нотаріальною діяльністю подібно колишнім 

публічним писарям. Велике значення у цьому відношенні мав капітулярій 803 

p., що покладав на зендграфів обов'язок затвердження нотаріусів, які обиралися 

певним числом для кожної місцевості з публічних писарів. Про кожного 

обраного нотаріуса зендграф, у силу цього капітулярія, мав доповідати 

імператорові, після чого нотаріус вносився до списків імператорської 
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канцелярії. Таким чином, провінційний нотаріат з вільної професії поступово 

перетворювався на державну посаду, яка отримувала повноваження від 

імператора і перебувала у безпосередньому зв'язку з його власною 

канцелярією. До обов'язків таких нотаріусів входило викладення судових 

рішень тих місць, при яких вони перебували, і складання приватних актів і 

документів, аналогічно тому, як це робилося в імператорській (королівській) 

канцелярії. Такі документи, складені у присутності графа та нотаріуса, мали 

значення публічних актів, а тому користувалися перевагами порівняно з 

приватними документами. Було встановлено особливу таксу для винагороди 

нотаріусів (едикт Лотаря 843 p.). 

Перетворення вільного нотаріату на державну посаду все ж не скасувало 

повністю існування колишніх писарів і нотаріусів. Писемність, що розвилася 

у ці часи, та необхідність викладення всіх значущих актів у письмовій формі 

зумовили той факт, що прості, не затверджені верховною владою нотаріуси 

продовжували існувати ще довгий час поряд з новим інститутом офіційного 

нотаріату, зберігаючи колишню корпоративну побудову. Але значні привілеї 

нотаріусів, що обиралися зендграфами з кола нотаріальної корпорації, спону-

кували й інших її членів отримати так звану авторизацію, тобто 

повноваження від державної влади. Намагання ці відповідали і бажанням 

самого уряду, для якого було досить важливим шляхом делегування пов-

новажень якомога більшій кількості нотаріусів досягти організації їх в єдину 

державну установу, що перебувала б під безпосереднім контролем 

державної влади. Тому протягом IX—X сторіч число таких «авторизованих» 

нотаріусів в Італії все більше зростало. У першій половині XI ст. авторизація 

стала основним принципом в організації нотаріату. 

Що стосується компетенції нотаріусів, то головним їх обов'язком, окрім 

участі в засіданнях судових та адміністративних місць як секретарів і 

протоколістів було складання різних актів і документів, а для приватних осіб 

— ще й видача копій з нотаріальних актів. Остання процедура залежала від 

того, чи намагалися сторони надати їй повного документального значення 

або ж отримати тільки копію для пам'яті. У першому випадку копія могла 
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бути видана лише за участю судді, який остаточно підтверджував 

тотожність її з протоколом, у другому — видавалася самим нотаріусом. Деякі 

документи нотаріус подавав до міської канцелярії або в особливу установу, де 

їх вносили до книги регістрів, після того як була встановлена правильність і 

законність їх вчинення. 

Таким чином, в Італії IX—XI сторіч публічна сила, а отже, і якість 

безспірності всіх вчинюваних у нотаріусів документів поступово і все 

тісніше пов'язуються з фактом авторизації, тобто наділення нотаріусів 

офіційними державними повноваженнями шляхом затвердження їх на посаді 

представниками верховної влади. 

З Італії нотаріат поширився у Францію (XII ст.) та Німеччину (XIV ст.). 

У Франції інститут італійського нотаріату, сприйнятий уже в XII ст., досить 

швидко зазнав значних змін. Тут вчинення офіційних актів було поєднано 

із судовими функціями і здійснювалося різними органами судової влади — як 

одноособовими, так і колегіальними. Внаслідок цього такі вчинювані 

офіційним шляхом документи набували такої ж сили, що й справжні судові 

рішення, тому їх можна було безпосередньо примусово виконувати без 

порушення власне цивільного процесу. 

Першу реформу у французькому нотаріаті провів Людовик IX, який 1270 

року затвердив у Парижі 60 нотаріусів, цілком незалежних від голови вищого 

суду, і тим поклав підґрунтя відокремлення судової влади від нотаріату та 

спірної юрисдикції від безспірної. Ці нотаріуси мали записувати акти завжди 

вдвох і потім представляти їх зберігачеві судової печатки для прикладення та-

кої. 1302 р. Филип Красивий затвердив нотаріусів (відокремлених від судової 

влади) в усіх королівських володіннях, причому суддям було заборонено 

користуватися своїми писарями як нотаріусами. 

Виключно великий вплив на розвиток нотаріального інституту у 

Франції мало розпорядження Филипа Красивого 1304 p., яке вимагало, щоб 

усі нотаріуси при вчиненні ними актів складали особливий документ, що 

вносився до книги протоколів, і потім видавали сторонам докладну виписку. 

Було встановлено, що всі нотаріуси затверджуються у своєму званні королем 
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та обираються з осіб бездоганних і здібних. Однак паризькі нотаріуси 

далеко не одразу підкорилися цим вимогам і досить довгий час іще 

продовжували видавати особам, що до них зверталися, прості копії без 

складання належного акта. Тому у 1437, 1539 та 1541 роках було видано 

королівські ордонанси, які підтверджували розпорядження 1304 p., разом з 

тим для досягнення суворого виконання цих правил було засновано 

особливу посаду табеліонів, внаслідок чого всі нотаріуси Франції 

розділилися на три класи. Перший складали нотаріуси у вузькому розумінні 

цього слова, які не мали права видавати сторонам жодних витягів, а повинні 

були обмежуватися складанням чорнового акта; до другого належали 

табеліони, яким нотаріуси мали передавати ці документи для виготовлення 

формального акта; третій клас нотаріусів складався з тих, хто володів 

правами, і простих нотаріусів і табеліонів. У їх розпорядженні перебувало, як 

правило, кілька писарів у різних місцевостях їхнього округу, які складали 

для контрагентів первісні документи, які представлялися потім принципалу 

для вчинення остаточного акта. 

Однак уже Франциск 1 розпорядився про призначення в усіх округах 

королівських судів табеліонів, яким було надано виключне право 

виготовлення копій для сторін. У кожному окрузі було засновано особливу 

посаду — гардеснотес, до обов'язків яких входило прикладати до документів 

королівську печатку, завдяки чому останні набували виконавчої сили. 1543 

р. було остаточно встановлено несумісність звань нотаріуса і табеліона і були 

більш детально визначені права та обов'язки як тих, так і інших. Патентом 12 

грудня 1577 р. в особі паризьких нотаріусів було поєднано нотаріальні 

обов'язки з обов'язками гардеснотес, причому ще раніше їм було надано 

також і права табеліонів. Велика кількість переваг такого об'єднання но-

таріальних функцій примусила Генриха IV у травні 1597 р. поширити 

інститут паризького нотаріату на всю Францію, наслідком чого було 

створення посади нотаріуса-табеліона-гардес-нотес. Разом з тим король 

зробив посади нотаріуса спадковими і такими, що підлягали вільному 

розпорядженню осіб, які на них призначалися. У подальшому Людовик 
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XIV у 1696 та 1706 роках остаточно скасував посаду гардес-нотес і надав 

кожному нотаріусу право мати свою печатку з королівським гербом, яку 

вони й повинні були прикладати до всіх вчинюваних у них актів. 

У такому вигляді інститут французького нотаріату проіснував до 

Великої революції, коли 27 вересня — 6 жовтня 1791 р. конституційними 

зборами був оприлюднений закон, який разом із скасуванням феодальної 

системи позбавив сеньорів права призначати нотаріусів, можливості 

спадкувати та продавати нотаріальні посади та поєднав їх усіх під загальною 

назвою «нотаріус паблікс». Кількість нотаріусів була заздалегідь обмеженою, 

і діяльність їх була дозволена тільки в межах того департаменту, в якому 

вони мешкали. 

Проте після набрання цим законом чинності було визнано необхідність 

нових реформ в цьому напрямку. Це спричинило появу відомого закону 16 

березня 1803 p., або 25 Вентоза XI р. Цим законом введено інститут нотаріату в 

тому вигляді, в якому він зберігся з незначними змінами до початку першої 

світової війни. 

У силу цього закону нотаріуси стали публічними посадовими особами, 

що призначалися представником виконавчої влади (президентом) за 

клопотанням попередника пожиттєво. Кожний нотаріус повинен жити у 

місці, призначеному для нього урядом. Нотаріуси розподілялися на три класи 

— при судових палатах, судах першої інстанції та мирових суддях. Перші 

діяли у межах округу палати, другі — району суду, треті — у межах мирової 

дільниці
2
. Нотаріусам суворо заборонялося здійснювати свої посадові 

обов'язки поза межами свого району. Порушення цієї заборони тягнуло 

лише каральні наслідки для нотаріуса, але жодного разу не незначність цих 

дій з точки зору закону. Кількість нотаріусів у кожній місцевості визнача-

лася самим урядом і могла бути скорочена лише при дотриманні особливих, 

зазначених у законі умов. 

Усі акти безспірної юрисдикції підлягали веденню нотаріусів. На 

останніх покладалося складання опису майна, проведення прилюдних торгів, 
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видача різного роду свідоцтв, шлюбні угоди, акти про усиновлення дітей, 

встановлення іпотек тощо. 

Порядок вчинення нотаріальних актів передбачав присутність двох 

нотаріусів або одного нотаріуса та двох свідків — грамотних французьких 

громадян, що мешкають у тому ж адміністративному окрузі. Сторони, які 

складають акт, мають бути особисто відомі нотаріусу; у противному разі їх 

особа має бути посвідчена не менш ніж двома свідками, що характеризуються 

усіма вищевказаними якостями. 

Кожний акт повинен був містити вказівку на час і місце його вчинення, 

імена та звання осіб, що його вчинюють, а також присутніх при цьому 

свідків і самого нотаріуса. Будь-які виправлення та підчистки в тексті акта 

мають бути обов'язково обговорені наприкінці його. Підписаний акт повинен 

був зберігатися у нотаріуса, сторони ж отримували копії або особливі 

виписки, що містили застереження про їх виконання у такій самій формі, як 

і судові рішення. Усі вчинювані нотаріусом акти вносилися до особливих 

реєстрів, форму яких було встановлено декретом 28 березня 1810 р. 

Усі нотаріальні акти вважалися повним доказом і підлягали негайному 

виконанню на всій території французької держави, як і судові рішення. 

Зупинення їх виконання здійснювалося лише за постановою карного суду у 

разі порушення обвинувачення у підробці (ст. 1319 Кодексу Наполеона). 

Таким чином, можна назвати найбільш характерні риси французького 

нотаріату: 1) повне відокремлення спірної юрисдикції від безспірної з 

передачею останньої до виключного відання нотаріату; 2) надання но-

таріальним актам сили судових рішень так, щоби примусове їх виконання 

могло здійснюватися без участі у цьому судової влади; 3) надання 

нотаріусам права рекомендувати собі наступника, що тягло за собою 

можливість продажу нотаріальних місць, на відміну від усіх інших посад 

публічного характеру; 4) довічне призначення на посаду нотаріусів. 

У Німеччині нотаріуси італійського типу з'явилися у XIV ст. До цього 

вони перебували при різних присутніх місцях у ролі офіційних писарів. 

Спочатку призначення нотаріусів, як і італійських, залежало від Папи та 
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імператора, оскільки надані їм повноваження, за загальним принципом, 

вважалися дійсними повсюди. З часом право такого призначення перейшло до 

німецьких імператорів, які здійснювали його разом з Папою й не втратили 

своїх привілеїв і пізніше. З появою у Німеччині особливих пфальцграфів 

імператори почали делегувати їм також і право призначення нотаріусів, що у 

XV ст. зробилося їх виключним привілеєм. 

Через зловживання, які спостерігалися у нотаріальній діяльності, а 

головне — з досить частими призначеннями з боку гофпфальцграфів 

нотаріусами осіб, абсолютно не обізнаних в юриспруденції, незабаром після 

рецепції італійського нотаріату в Німеччині почала відчуватися нагальна 

потреба у докладнішому й точнішому законодавчому врегулюванні 

нотаріальної справи. Виданий імператором Максиміліаном І 1512 р. перший 

нотаріальний устав хоча й регламентував діяльність нотаріусів щодо 

складання та посвідчення приватних документів, але не вніс якихось 

суттєвих, значних змін у діяльність нотаріального інституту. Подальший 

його розвиток відбувався, з одного боку, на ґрунті впорядкування канцелярії 

при рейхс-камер-геріхт, що регулював цілий ряд законів XVI—XVII ст. (1521, 

1548, 1555, 1557 та інші роки), а з іншого — шляхом видання окремих 

партикулярних законів для різних місцевостей Німецької імперії, яка в ті 

часи була роздробленою державою. 

Поряд з розвитком партикулярного законодавства ще одне явище мало 

великий вплив на розвиток нотаріального інституту в Німеччині — це 

рецепція французького права в багатьох німецьких державах на початку XIX 

ст. Принципи французького нотаріату, що мали багато переваг порівняно з 

німецьким законодавством XVII та XVIII ст., спричинили дуже великий 

вплив на подальший розвиток нотаріального інституту в німецьких 

державах. У Німеччині почали поступово з'являтися різні законодавчі акти, 

які видавалися на зразок французького закону 1803 р. і більш чи менш 

вдало його рецепіювали. Найхарактернішою відмінністю цих законодавчих 

актів від французьких слід вважати встановлення нагляду в особі судових 

установ. Крім того, ніде у Німеччині не була відокремлена спірна юрисдикція 
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від безспірної так різко й виразно, як це було зроблено у Франції, 

внаслідок чого діяльність нотаріусів виявлялася в багатьох аспектах такою, 

що конкурувала з діяльністю судових місць. 

З часу укладання Північно-Німецького союзу та заснування Німецької 

імперії все гостріше поставало питання про необхідність нотаріального 

інституту в Німеччині та видання одного загального нотаріального уставу. 

Найбільш значущим кроком у цьому напрямі були імперський закон від 17 

травня 1898 р. про безспірну юрисдикцію та пруський закон від 21 вересня 

1898 p., що поєднали нотаріальні установи всієї Прусії в один інститут, 

підпорядкований одним нормам. За цими законодавчими актами, право 

вчинення та засвідчення різних приватноправових документів у Німеччині 

стало належати рівною мірою і нотаріусам, і нижчим, одноособовим 

судовим місцям. Вчинення акту відбувалося складанням у присутності 

нотаріуса, контрагентів і свідків особливого протоколу, який зачитувався 

вголос і підписувався всіма присутніми особами; потім, за вимогою сторін, 

останнім може бути видана посвідчена виписка з протоколу. Судове або но-

таріальне посвідчення здійснювалося тільки в разі, якщо підпис було 

зроблено або визнано у присутності нотаріуса чи судді (ст. 126 Цивільного 

укладення Німецької імперії). 

Не мали права брати участь у складанні акта як судді, нотаріуси, писарі 

чи свідки: а) особи, які укладали акт; б) їхні родичі; в) особи, на користь яких 

вчинювався акт. Що стосується питання про силу і значення нотаріальних 

актів, то він вирішується у § 794—880 загальнонімецького Уставу 

цивільного судочинства в редакції від 20 травня 1898 p., який визнає, що 

вчинені законно німецькими нотаріусами документи підлягають 

примусовому виконанню без подальшої участі судової влади, причому 

виконавчий лист видається самим нотаріусом, який зберігає цей документ; те 

саме стосується і документів, вчинених за участю суду 

З огляду німецьких законодавчих актів кінця XIX — початку XX 

сторіч, що регулюють діяльність нотаріату, випливає, що вони здебільшого 

сприйняли основні принципи французького нотаріату (здатність 
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нотаріальних документів до безпосереднього примусового виконання, 

довічний характер нотаріальної посади тощо). Разом з тим спостерігається 

відсутність суворої межі між спірною та безспірною юрисдикціями, 

наслідком чого є підкорення нотаріусів нагляду судових місць і надання 

останнім деяких нотаріальних функцій, покладених французьким 

законодавством виключно на нотаріуса. Так, І. С. Вольман 1915 р. писав, що 

нотаріат в Німеччині так само тісно пов'язаний із судовими установами, як і 

у нас, якщо ще не більше. Судді в Німеччині у сфері нотаріату відіграють 

досить велику активну роль, конкуруючи з нотаріусами, а в деяких випадках 

виключаючи діяльність нотаріусів. Отже, для вчинення нотаріальних дій у 

Німеччині покликані як нотаріуси, так і судді. 

Що стосується організації нотаріату в Англії та США, слід зазначити, 

що нотаріату у західноєвропейському розумінні і як особливої системи там 

не було. За загальним правилом, для дійсності угод особливої форми не 

потребувалося (ст. 821 Саксонського цивільного укладення). 

Нотаріальні дії доручаються, головним чином, суддям і судовим 

урядовцям. Наприклад, в Уставі цивільного судочинства Каліфорнії великий 

розділ присвячений правилам провадження в охоронному суді, яким 

вважається в кожному повіті вищий суд. Аналогічні суди були у штатах 

Нью-Йорк, Іллінойс, Массачу-сетс. Але фактично існували й нотаріуси, 

коло дій яких полягало у вчиненні за бажанням осіб, що звернулися до них, 

різного роду актів цивільного права, зберігання оригіналів актів, 

засвідчення дат. 

Висновок: Таким чином, уся історія нотаріату підтверджує, що 

розвивався він на відміну від судової юрисдикції як безспірна публічна 

юрисдикція. 

 

2. Виникнення та розвиток нотаріату в Україні 

Встановлення та організація вітчизняного нотаріату має свою історію. 

Так, вже у XII ст. складання таких актів перейшло до рук дяків та піддячих, 

які у досить великій кількості перебували при різних присутніх місцях. У 
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XIII ст. дяків стали називати писарями. Спочатку це були особи вільної 

професії, потім вони представляли первісний склад приказів, що виникли у 

XV ст., а в подальшому (XVII ст.), у період повного розвитку приказної 

системи, перетворилися на обов'язкових членів приказів, що вчиняли 

великий вплив на здійснення всіх судових і адміністративних справ у 

державі. 

Основна діяльність дяків так само, як їх найближчих помічників 

(піддячих), полягала в тому, що вони відали усією письмовою частиною тієї 

урядової установи, при якій перебували: складання грамот, їх редакція та 

викладення на письмі, підписання грамот, видача прохачам оригіналів, 

копій і довідок — усе це входило до обов'язків дяків. Вони ж відали 

нотаріальними функціями приказів, переданими їм у XVI ст. Паралельно з 

приказними дяками у XVI ст. з'являється особливий клас майданних 

піддячих, в обов'язок яких входило складання письмових актів у містах. 

Майданні піддячі, на думку багатьох правознавців, є зачатком того органу 

публічної діяльності, який у подальшому вилився у форму нотаріату. Це були 

свого роду табеліони. 

З XIV ст. почали з'являтися особливі форми закріплення юридичних актів, 

що надавали їм силу та значення. Так, уже у Псковській судній грамоті 

згадується, що для повної достовірності деяких актів вимагалося, щоб копію 

акта було зроблено у Соборі Святої Троїці. За Судебниками Іоанна III та Іоанна 

IV вступ вільних осіб до холопства й відпуск на волю холопів мали вчинятися 

не інакше, як через затвердження урядом, що реєструвалося в особливих 

книгах. З 1558 р. особи, що приймали новохрещених на службу, записували 

вчинювані на них кріпості у скарбників. 15 лютого 1597 p., після закріплення 

селян послідував указ царя Федора Іоанновича, яким було приписано: 

«Подлинные докладные и купчие и всякие крепости и кабалы записывати в 

Холопьем Приказе в книги, а тем всяким холопьим крепостям людским 

книгам быти за дьячею рукою болынаго для укрепления». Таким чином, 

кінцеве закріплення деяких актів було передано до рук вищого урядового 
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місця — приказу, що дозволяє визнати його першою установою 

нотаріального характеру. 

Епоху в розвитку нотаріального інституту утворило Укладення царя 

Олексія Михайловича 1649 p., яке не тільки впорядкувало і систематизувало 

діючі до його появи окремі укази, а й створило передумови та підставу того 

складного порядку закріплення прав на майно, який в подальшому був 

прийнятий у Зводі Законів 1832 р. і довгий час зберігав свою силу. На думку 

Л. Б. Мандельштама, Укладення 1649 р. хоча і не створює органу публічної 

діяльності з якоюсь більш або менш суворою організацією, але встановлює 

відмінності у силі й значенні актів (або кріпостей, як вони тоді звалися) 

домашніх від вчинених у площадних піддячих, які, вочевидь, отримують 

особливу публічну силу і є безспірними. 

Укладені та підписані дяками кріпості користувалися більшою повагою 

й довірою і вважалися безспірними доказами у цивільному процесі. 

Оспорювання їх справжності не тільки не допускалося, але навіть суп-

роводжувалося суворими покараннями для особи, яка «учнет ту крепость на 

суде лживить». 

За часів Петра І та його послідовників роботи в галузі порядку вчинення 

актів велися з 1693 по 1761 роки. Головним перетворенням, що мало 

безумовний вплив на весь подальший розвиток нотаріату, слід вважати 

встановлення суворого нагляду за площадними піддячими та безпосередньої 

їх залежності від органів урядової влади. 

Нагляд за діяльністю площадних піддячих доручався в різні часи різним 

органам (наприклад, Оружейній Палаті — 1701 p., особливому наказу 

кріпосних справ — 1702 p., Московській ратуші — 1703 p., губернаторам — 

1708 р. та Юстиць-Колегії, утвореній 1819 p.). Врешті-решт, за часів Катерини 

II разом зі скасуванням 1755 р. Юстиць-Колегії, вчинення кріпосних актів було 

передано палаті цивільного суду, яка являла собою поєднаний Департамент 

Юстиць-Колегії та Вотчинної Колегії
1
. При кожній палаті цивільного суду, а 

також при повітових судах були засновані відділення кріпосних справ, які 

існували до введення у дію Нотаріального Положення 1866 р. 
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Встановлювалася обов'язковість вчинення всіх письмових угод у 

належній установі — «у кріпосних справ». Проте усе подальше 

законодавство наступників Петра І було спрямовано на пом'якшення вимог, 

що пред'являлися при вчиненні актів кріпосним порядком. Саме цим 

пояснюється поява тих численних виключень із загального принципу, які 

часто зустрічаються в усіх подальших законодавчих актах. Але, звільняючи 

певні види актів від обов'язкового вчинення їх у кріпосних справ, 

законодавство не передбачало виключення їх повністю з-під нагляду урядової 

влади. Внаслідок цього було засновано новий спосіб вчинення таких 

документів, який був перехідним від кріпосного до домашнього — це так 

званий явочний порядок вчинення актів, за якого вчинений домашнім 

порядком акт надається до певного присутнього місця тільки для 

засвідчення. Залежно від місця засвідчення акта виділялися явочний 

кріпосний та явочний нотаріальний види вчинення актів. 

Так, до кола актів, які обов'язково вчинювалися кріпосним порядком, 

під страхом їх повної недійсності, належали за Зводом Законів 1832 p.: а) 

акт про звільнення селян від кріпосної залежності; б) будь-які акти, 

спрямовані на перехід або обмеження права власності на нерухоме майно; в) 

документ про відчуження кріпосних людей; г) акти про переуступку рек-

рутських квитанцій. Деякі акти, що вчинювалися не кріпосним порядком, 

мали бути вчинені (явлені) у будь-якій з установ кріпосних справ на розсуд 

сторін незалежно від суми самого акта. До таких належали: а) запродажні 

написи на нерухоме майно; б) духовні заповіти; в) угоди про найм майна; г) 

довіреності та деякі інші. 

Явочним порядком могли бути вчинені всі акти, окрім тих, для яких 

було встановлено кріпосний порядок вчинення або явка у кріпосних справ. 

Згідно зі ст. 529 Зводу Законів, «места и лица, у коих является акт к 

свидетельству, обязаны: а) удостовериться в под-линности его; б) 

рассмотреть, не противен ли он законам; взыскать установленный сбор; в) 

записать акт в книгу; г) засвидетельствовать оный, возвратить его 

просителю». 
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З наведеного короткого огляду правил про порядок закріплення прав 

на майно і вчинення нотаріальних актів, що містилися у Зводі Законів, 

видно, що в ньому не було чіткого розмежування актів домашніх, но-

таріальних і кріпосних. Крім того, жодного слова ані про порядок обрання 

та призначення нотаріусів, ані про знання, що від них вимагалися, ані про 

порядок посвідчення справжності актів та осіб сторін, що вимагали вчинення 

цих актів. Також не були вказані всі умови, необхідні для надання вчиненому 

в нотаріуса акта законного значення. Внаслідок покладення нотаріальних 

обов'язків на судові місця не було чіткого розподілу провадження по 

вчиненню актів і провадження по спірних питаннях, що вимагали судового 

вирішення. 

Характерною рисою діяльності кріпосних нотаріальних установ за Зводом 

Законів 1832 р. була відсутність суворої та однакової їх організації. 

Паралельно з колишніми відділеннями кріпосних справ, що перебували у 

безпосередній підпорядкованості й залежності від судових місць, існувало 

багато інших установ (почасти самостійного характеру, почасти пов'язаних з 

різними адміністративними присутніми місцями), наділених такими самими 

правами й повноваженнями. 

Так, Звід Законів передбачав порядок, за яким право вчинення кріпосних 

актів належало головним чином відділенням кріпосних справ, заснованим при 

палатах цивільного та кримінального суду (при повітових судах — на суму не 

більшу за 200 крб.). На чолі таких відділень для завідування ними призначалися 

особливі доглядачі, які керували цілим штатом чиновників — кріпосних 

писарів. Усі службовці були підпорядковані нагляду членів і секретаря 

цивільної палати. 

Але паралельно кріпосні акти дозволялося складати у ряді інших 

урядових установ (наприклад, в обласному правлінні Кавказької області та 

ін.). У повітах право вчинення кріпосних актів, що належало повітовим 

судам, було поступово поширене на багато інших місцевих установ 

(магістрати та ратуші, поліцейські та повітові управління тощо). 
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Внаслідок роз'єднаності та децентралізації нотаріальної справи, а 

також відсутності правильного й добре організованого нагляду за 

нотаріальними установами відчувалася нагальна потреба у серйозній реформі 

всього інституту, спрямованій на об'єднання його в одну цілісну урядову 

установу, вільну від стороннього впливу інших присутніх місць 

адміністративного й судового відомств. Це завдання покликане було виріши-

ти Положення про нотаріальну частину 1866 р. 

Головною ідеєю цього Положення було відокремлення нотаріальної частини 

від судової. Вирішено було виключити з ведення судових установ нотаріальні 

функції щодо вчинення актів та інших несудових дій. У містах були засновані 

посади нотаріусів, коло яких було обмеженим. Вони призначалися старшим 

головою судової палати з осіб, які витримали іспит та внесли доволі значну 

заставу, що поповнювалася з часом із винагороди, отримуваної нотаріусом. 

Державна Рада вважала, що доручити судовим місцям засвідчення актів є не-

зручним, оскільки завідування кріпосною частиною відволікало б членів 

судових місць від властивих їм судових занять у спірних справах; тому 

зручніше за все доручити закріплення актів на нерухоме майно шляхом 

внесення їх до кріпосних книг старшим нотаріусам, які очолюють нотаріальні 

архіви при окружних судах, тобто вчинення подібних актів доручити
1
 іншим 

нотаріусам. Вчинення актів щодо нерухомого майна також було виключено з 

ведення мирових суддів. 

Автономізація нотаріату потягла необхідність належного визначення 

статусу нотаріуса, що відзначався двома найважливішими моментами: з 

одного боку, нотаріуси визнавалися такими, що не перебували на державній 

службі і не мали права присвоєння чинів і отримання пенсій, а з другого — їх 

діяльності було надано статус приватної юридичної практики. Таким чином, 

нотаріус був одночасно і посадовою особою, що дозволяло піддавати його 

дисциплінарним стягненням за порушення посадових обов'язків, і 

представником вільної юридичної професії. 

Положення про нотаріальну частину 1866 р. регулювало діяльність 

нотаріату до 1917 р. у період 1918—1920 pp. Організації та діяльності 
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нотаріату в колишній УРСР приділялося мало уваги. Нотаріальна 

компетенція у цей час нормативно не була визначена. Цивільний обіг був 

вкрай незначним. Зобов'язальні відносини зводилися до аліментних, 

шлюбно-майнових розділів, побутової купівлі-продажу, побутового підряду і 

не виходили за межі домашнього ужитку. 

Декрет РНК УРСР від 19 лютого 1919 р. «Про суд»
 

скасував 

дореволюційні нотаріальні органи України, що існували до того часу, а 

Декретом від 25 лютого 1919 р. було засновано інститут народних 

нотаріусів, який проіснував до 16 квітня 1921 р.. Вчинення найпростіших 

нотаріальних дій було покладено на нарсуди, міліцію та домкомбіди. 

Ріст цивільного обігу, пов'язаний з переходом до нової економічної 

політики, об'єктивно зумовив суттєвий розвиток нотаріальної діяльності. 

Існування договірних відносин між державними господарськими організа-

ціями та приватними особами вимагало встановлення контролю за законністю 

вчинюваних правочинів. З цією метою 1921 р. було видано декрети, які 

вимагали обов'язкового нотаріального засвідчення договорів про державні 

підряди та поставки, а також угод про купівлю-продаж немуніципалізованих 

жилих будівель. Таке посвідчення здійснювали нотаріальні столи при губерн-

ських відділах і повітових бюро юстиції. Через відсутність законодавчого акта, 

яким регулювалася б нотаріальна діяльність, було розроблено і прийнято 1923 

р. Українське нотаріальне Положення. 

Цей законодавчий акт передбачав утворення в усіх містах, а також у 

найбільш значних пунктах сільської місцевості державних нотаріальних 

контор. Там, де нотаріальні контори не були засновані, виконання но-

таріальних функцій (за деяким виключенням, — наприклад засвідчення 

угод) покладалося на народних суддів. Розташування нотаріальних контор 

встановлювалося виконкомами місцевих рад і затверджувалося Народним 

комісаром юстиції. На чолі нотаріальних контор стояли нотаріуси, що 

призначалися президіями губернських рад народних суддів з кола осіб, які 

володіли виборчими правами та пройшли встановлені іспити у комісії. 

Остання призначалася президією Раднарсуда за програмою, затвердженою 
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Наркомюстом. Нотаріуси не мали права на сумісництво не тільки у 

приватних організаціях, а й у державних установах. Вони були державними 

службовцями й отримували винагороду від держави за встановленими став-

ками, як і всі службовці. 

Таким чином, місце нотаріату в системі державних органів було точно 

встановлено: нотаріат було включено до складу органів юстиції. Організація та 

керівництво нотаріатом доручалися органам судового управління. 

У 1925 р. в Україні було прийняте нове Нотаріальне положення слідом за 

прийняттям Цивільного кодексу України, що передбачав для низки цивільно-

правових угод обов'язкове нотаріальне посвідчення під страхом 

недійсності, а відносно інших угод надавав право розсуду сторонам — чи 

посвідчувати угоду у нотаріальній конторі чи обмежитися простою письмовою 

формою без нотаріального посвідчення. З Нотаріального положення було 

вилучено суто організаційні питання, які увійшли у «Положення про 

судоустрій» (розд. VIII «Про державний нотаріат») 

У подальшому поряд з республіканським законодавством про нотаріат 

виникає і законодавство Союзу РСР, що регулювало питання організації 

нотаріату та основні принципи діяльності нотаріальних органів. Основи 

судочинства Союзу РСР і союзних республік від 29 жовтня 1924 р. 

встановили однакову структуру нотаріальних органів для всіх союзних 

республік, призначення нотаріусів та їх звільнення губернськими й 

повітовими виконавчими комітетами Рад, вимоги до кандидатів на посаду 

нотаріуса, можливість виконання окремих нотаріальних дій народними 

судами, а також волосними та районними виконавчими комітетами Рад, і, 

врешті-решт, необхідність видання загальносоюзного закону про основні 

принципи нотаріату, з яким мали бути узгоджені республіканські положення 

про державний нотаріат. 

14 травня 1926 р. ЦВК та РНК СРСР видали постанову «Про основні 

принципи організації державного нотаріату». У ній було сформульовано 

основні принципи організації та діяльності нотаріальних органів, а також 

завдання державних нотаріусів, до яких насамперед належали перевірка 
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відповідності вчинюваних ними дій і документів, що ними складалися, 

чинним законам. Цим документом було встановлено, що посвідчення угод і 

вчинення інших дій здійснюються державними нотаріальними конторами, 

які діють у порядку, що визначається законодавством союзних республік 

відповідно до загальносоюзного закону. Окремі функції державних 

нотаріальних контор можуть законодавством союзних республік 

покладатися на народні суди та виконкоми місцевих рад. Нотаріальні дії за 

кордоном в інтересах радянських громадян і організацій виконуються 

консульськими установами Союзу РСР 

Стаття цієї постанови скасувала різницю між вчиненням актів і 

посвідченням угод. Замість цих двох форм нотаріальних дій було 

встановлено єдине нотаріальне посвідчення угод. Скасовано всякого роду ак-

тові книги та встановлено, що нотаріальне посвідчення угод полягає в 

напису про це на самому акті за підписом державного нотаріуса з 

прикладенням печатки нотаріальної контори. 

На основі постанови від 14 травня 1926 р. союзні республіки прийняли 

положення про нотаріат. Законодавство союзних республік пішло шляхом 

розширення нотаріальних функцій, особливо з метою вивільнення народних 

судів від справ безспірного характеру. 

Нове Нотаріальне положення в Україні було прийнято 14 серпня 1928 р.. 

Воно характеризувалося такими основними моментами: 

 розширення функцій нотаріальних контор — їм передані справи 

окремого провадження, підсудні раніше народним судам (виконавчі написи 

на безспірних зобов'язаннях, вжиття заходів охорони спадкового майна і 

прийняття до депозиту предметів зобов'язань); 

 на нотаріальні контори покладено обов'язок видавати закладні 

свідоцтва; 

 розширені нотаріальні функції райвиконкомів, зокрема сільських і 

селищних Рад; 

 введено однакову форму нотаріального засвідчення всіх актів і доказів. 
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У 60-і роки минулого сторіччя було проведено нову кодифікацію 

цивільного й цивільного процесуального законодавств, а у подальші роки 

поновлені шлюбно-сімейне, колгоспне, земельне, трудове та інші законо-

давства. У зв'язку з цим багато правил колишніх законодавчих актів про 

нотаріат втратили чинність, виявилися прогалини, з'явилася необхідність у 

законодавчому врегулюванні низки питань, поставлених нотаріальною 

практикою й розроблених правовою наукою. Нотаріальні положення в 

Україні приймалися 26 грудня 1956 р. та 31 серпня 1964 р.  

У 1973 р. був розроблений і прийнятий Закон СРСР «Про державний 

нотаріат». Він містив норми про завдання та організацію державного 

нотаріату, принципи його діяльності, компетенцію, загальні правила вчи-

нення нотаріальних дій і про застосування законодавства про нотаріат до 

іноземців та осіб без громадянства. Законом встановлено було компетенцію 

виконкомів місцевих рад, а також уперше перераховано документи, що 

дорівнюються до нотаріально посвідчених, вказано посадові особи, які 

вповноважені посвідчувати такі документи
2
. Закон змінив систему джерел 

законодавства про нотаріат, передбачив прийняття союзними республіками 

Законів про державний нотаріат (а не Положень, як це було раніше). Подібне 

вирішення питання було спрямоване на підвищення значущості й авторитету 

республіканських актів про нотаріусів з урахуванням характеру та сутності 

норм, що мали знайти закріплення у цих законах, а також сприяло той ролі, 

яку відігравав нотаріат серед інших юрисдикційних органів, покликаних 

захищати права та законні інтереси громадян і організацій
3
. Відповідно до 

загальносоюзного закону 25 грудня 1974 р. було прийнято Закон УРСР «Про 

державний нотаріат», де була конкретно визначена компетенція 

нотаріальних органів і врегульований порядок вчинення окремих 

нотаріальних дій. 

Незважаючи на те, що цей закон наділяв нотаріальні органи досить 

широкою компетенцією, донедавна нотаріат був не дуже помітною 

інституцією. Формування ринкових відносин, що спричинило підсилення 

цивільно-правової активності населення, розвиток підприємництва, 
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цивільного й міжнародного економічного обігу зумовили прийняття 2 

вересня 1993 р. Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон), при-

нциповою новиною якого було введення у вітчизняне законодавство та 

нотаріальну практику приватного нотаріату. 

Висновок: Порівняння нового Закону з раніше діючим дозволяє 

зазначити, що за своєю структурою та за змістом правового регулювання 

нотаріальних дій він повністю сприйняв раніше діюче законодавство. Аналіз 

вказаних законодавчих актів у частині кола нотаріальних дій, правил 

вчинення окремих нотаріальних дій, застосування законодавства іноземних 

держав свідчить навіть про уніфікованість режимів їх правового регу-

лювання. 

Нові положення, що містяться у цьому Законі, стосуються організації 

нотаріату і не чіпають режиму вчинення нотаріальних дій. Вони 

передбачають введення приватного нотаріату, більш докладну регла-

ментацію правового статусу нотаріуса та допуску осіб до нотаріальної 

діяльності, а також утворення державних нотаріальних архівів. 

 

3. Сучасні системи нотаріату 

У наш час існує два типи нотаріальних систем, де форми організації 

нотаріату є різними залежно від того, яку роль і значення у сфері реалізації 

прав визнає за нотаріатом та чи інша держава. 

Першу групу складають нотаріальні органи англосаксонських країн 

(Англія, США тощо), до компетенції яких входить лише посвідчення 

документів і підписів. Наприклад, в англійських судах посвідчений 

нотаріусом документ не має повної юридичної сили доказу й потребує 

перевірки фактів, викладених в угоді. Система англосаксонського типу 

характеризується тим, що кодифіковані закони тут нечисленні, джерелами 

правових норм є переважно традиції та прецеденти, утворені юридичною 

практикою. З метою забезпечення основного принципу цивільного обігу — 

свободи угод — передбачена можливість користуватися будь-якими 

доказами. Сторони, що укладають контракт, перебувають «віч-на-віч» і, 
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навіть передбачаючи заздалегідь можливі конфлікти з приводу виконання 

такої угоди, покладаються на суд, який повинен буде вирішити спір, що 

виникне. 

Другу групу складають нотаріальні органи країн латинського, так званого 

писаного права, де з метою скорочення чисельності справ, що розглядаються 

судами, визнається особлива важливість письмових доказів, в яких 

фіксуються юридичні умови укладення різних правочинів. Щоб 

забезпечити превентивний захист прав окремих осіб і юридичної сили 

контрактів, що укладаються, в цих країнах уповноважують (призначають і 

контролюють) кваліфікованих професіоналів посвідчувати достовірність 

вчинюваних юридичних дій з тим, щоб гарантувати ефективність різних 

прав. При цьому мається на увазі, що вирішення конфліктів, що виникають 

у подальшому, з допомогою судових органів має бути виключенням, 

оскільки при укладенні угоди створюються всі умови для її подальшої 

реалізації згідно із законом та інтересами сторін. 

Довгий час існування англосаксонської системи нотаріату 

виправдовувалося вимогами прагматизму, швидкості й ефективності. її 

прибічники об'являли систему латинського права джерелом формалізму, зво-

лікань і труднощів. Останнім часом усе більша кількість країн визнає 

переваги системи латинського нотаріату. Для суб'єктів права, й особливо для 

суб'єктів цивільного обігу, важливим є той факт, що звернутися до нотаріуса 

набагато дешевше і швидше, аніж у подальшому ставати стороною в 

судовому спорі, сплачуючи досить дорогі послуги адвокатів і витрачаючи час 

та зусилля на доведення фактів, які могли б вважатися безспірними. 

Таким чином, система нотаріату як засобу попередження судових спорів, 

у тому числі й таких, що виникають з контрактів, стає сьогодні 

найпоширенішою. 

Однак і серед системи латинського права існує різна організація органів 

нотаріату. У більшості західноєвропейських країн, а також у Латинській 

Америці та Японії функціонує нотаріат, де нотаріус є особою вільної 

юридичної професії, не входить до державного апарату і не є державним 
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службовцем. Однак свої повноваження він отримує від державної влади, 

держава делегує йому право посвідчувати документи, що ним редагуються 

або складаються, з метою надання їм публічної сили та доказовості, яку 

можна оспорити тільки в судовому порядку. 

Існує ряд країн, де нотаріуси є тільки державними службовцями 

(наприклад, Португалія). Донедавна до таких належали Україна та Росія. 

Аналіз Закону «Про нотаріат» дозволяє виснувати, що він орієнтований на 

латинську модель нотаріату. Цей факт є результатом усвідомлення того, що 

реорганізація нотаріату (якому досить довго не приділялося достатньої 

уваги) сьогодні має розглядатися як необхідна умова ефективної взаємодії 

держави та права в межах економічного ринку. Одним з першочергових 

заходів, вжитих країнами, що намагаються ввести ринкову економіку, стала 

реставрація нотаріального інституту за типом країн латинського права.  

Висновок: Отже, існує два типи нотаріальних систем, де форми 

організації нотаріату є різними залежно від того, яку роль і значення у сфері 

реалізації прав визнає за нотаріатом та чи інша держава. 

Першу групу складають нотаріальні органи англосаксонських країн, до 

компетенції яких входить лише посвідчення документів і підписів. Система 

англосаксонського типу характеризується тим, що кодифіковані закони тут 

нечисленні, джерелами правових норм є переважно традиції та прецеденти, 

утворені юридичною практикою. З метою забезпечення основного принципу 

цивільного обігу — свободи угод — передбачена можливість користуватися 

будь-якими доказами.  

Другу групу складають нотаріальні органи країн латинського, де з метою 

скорочення чисельності справ, що розглядаються судами, визнається особлива 

важливість письмових доказів, в яких фіксуються юридичні умови 

укладення різних правочинів. Щоб забезпечити превентивний захист прав 

окремих осіб і юридичної сили контрактів, що укладаються, в цих країнах 

уповноважують (призначають і контролюють) кваліфікованих 

професіоналів посвідчувати достовірність вчинюваних юридичних дій з 

тим, щоб гарантувати ефективність різних прав.  
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4. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності 

Конституція України (ст. 59) гарантує кожному громадянинові право на 

отримання кваліфікованої правової допомоги. Нотаріат поряд з іншими 

інститутами забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян, 

при цьому предмет його діяльності обмежений рамками безспірної цивільної 

юрисдикції. 

Відповідно до ст. 1 Закону, нотаріат в Україні — це система органів і 

посадових осіб, на яких покладено обов'язок засвідчувати права, а також 

факти, що мають юридичне значення, і вчиняти інші нотаріальні дії, 

передбачені Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. 

Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону й захист прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій 

від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на надання офіційної 

сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам. Діяльність 

нотаріату має певну спільність з діяльністю інших органів цивільної 

юрисдикції. Разом з тим, нотаріальна форма охорони й захисту 

відрізняється від інших форм. Особливість нотаріальної форми полягає в 

тому, що вона, як правило, спрямована не на безпосередній захист, а на по-

передження порушення права і тому предмет її діяльності специфічний. На 

відміну від судової діяльності, предметом якої переважно є спори про право 

цивільне, предмет нотаріальної діяльності складають без-спірні справи. Як 

указує В. Н. Аргунов, нотаріус оформляє волю суб'єктів угоди, суд та інші 

правоохоронні органи вирішують спори учасників сформованих у 

результаті угоди правовідносин. 

Органи нотаріату здійснюють тільки  їм властиві функції, серед яких 

найбільш істотними є такі. 

1. Функція забезпечення безспірності й доказової сили документів. 

Нотаріально засвідчений договір на випадок спору, що випливає з договору, 

в суді полегшує стороні можливість довести свої права, тому що зміст прав 

і обов'язків сторін договору, дійсність їх підписів, час здійснення 
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договору офіційно підтверджені нотаріальним органом і тому є 

достовірними, безспірними. 

— Функція забезпечення законності при укладенні угод (контрольна 

функція). Стійкість договору, іншої  

— вивчай матеріали з пристрастю та підвищеною ретельністю; 

— радься із Честю; 

— керуйся Справедливістю; 

— обмежуйся Законом; 

— працюй з Гідністю; 

Пам'ятай, що твоя місія полягає в тому, щоб не допускати цивільно-

правових спорів. Виходячи з доцільності унормування професійної 

нотаріальної етики за ініціативою Міжнародної конференції нотаріусів 

(Полтава, 15—17 травня 2002 р.) в Україні розроблений проект Правил 

професійної етики нотаріуса. Ці правила є узагальненням стандартів 

поведінки та доброчесності нотаріусів. Вони ґрунтуються на визначених 

Законом «Про нотаріат» принципах нотаріату, спрямовані на створення 

умов для підвищення авторитету нотаріату та зміцнення престижу 

нотаріальної професії, покликані слугувати системою орієнтирів для 

нотаріусів при виконанні ними своїх професійних обов'язків, а також мають 

закріпити єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки 

нотаріуса. Правила містять п'ять розділів, які закріплюють відповідно: 

обов'язки нотаріуса перед державою і суспільством; обов'язки нотаріуса 

щодо професії; обов'язки нотаріуса перед міністерством юстиції України та 

Палатою нотаріусів України; дисциплінарні санкції та дисциплінарні 

провадження. 

Слід сказати, що значення етичних норм професійної діяльності 

нотаріусів сконцентровано як засадничий принцип, закріплено у присязі, яка 

приноситься нотаріусом при вступі на посаду відповідно до ст. 6 Закону: 

«Урочисто присягаю виконувати обов'язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно 

із законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і органі-
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зацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту 

високого звання нотаріуса». 

Висновок: Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону й захист прав і 

законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення 

нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на 

надання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і 

документам. Діяльність нотаріату має певну спільність з діяльністю інших 

органів цивільної юрисдикції. Разом з тим, нотаріальна форма охорони й 

захисту відрізняється від інших форм. Особливість нотаріальної форми 

полягає в тому, що вона, як правило, спрямована не на безпосередній захист, 

а на попередження порушення права і тому предмет її діяльності 

специфічний. На відміну від судової діяльності, предметом якої переважно є 

спори про право цивільне, предмет нотаріальної діяльності складають 

безспірні справи. 

 

5. Система та компетенція нотаріальних органів 

Держава покладає на нотаріальні органи функцію вчинення 

нотаріальних дій і наділяє їх владними повноваженнями (компетенцією). 

Законодавство про нотаріат, на відміну від ЦПК України, не містить 

норми, яка б закріплювала загальні правила підвідомчості справ нотаріальним 

органам. У Законі перераховані нотаріальні дії, які в сукупності складають 

компетенцію нотаріальних органів. 

Повноваження нотаріальних органів на вчинення нотаріальних дій 

регламентуються залежно від суб'єкта, уповноваженого здійснювати 

нотаріальні функції. Найширше коло нотаріальних дій вчиняється у дер-

жавних нотаріальних конторах. Відповідно до ст. 34 Закону та Інструкції про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, , у  нотаріальних 

конторах вчиняються такі нотаріальні дії: 

—посвідчуються угоди (договори, заповіти, довіреності, шлюбні 

договори тощо); 

—вживаються заходи до охорони спадкового майна; 
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—установлюється опіка над майном фізичної особи, яка визнана 

безвісно відсутньою,  а також фізичної особи, місце перебування якої 

невідоме; 

—видаються свідоцтва про право на спадщину; 

—видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні 

подружжя; 

—видаються свідоцтва про посвідчення та про прийняття на зберігання 

секретних заповітів; 

—видаються свідоцтва виконавцям заповіту; 

—оголошуються секретні заповіти; 

—видаються свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів 

(аукціонів); 

—видаються дублікати документів, що зберігаються у справах 

нотаріальної контори, приватного нотаріуса; 

— накладається заборона відчуження жилого будинку, будівлі, 

садиби, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, 

іншого нерухомого та рухомого майна, майнових прав; 

—засвідчується правильність копій (фотокопій) документів і виписок з 

них; 

—засвідчується справжність підпису на документах; 

—засвідчується правильність перекладу документів з однієї мови на 

іншу; 

—посвідчується факт, що фізична особа є живою; 

——посвідчується факт перебування фізичної особи впевному місці; 

— посвідчується тотожність фізичної особи з особою, зображеною 

на фотокартці; 

— посвідчується час пред'явлення документів; 

— передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і 

юридичним особам; 

— приймаються у депозит грошові суми та цінні папери; 

— вчиняються виконавчі написи; 
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— вчиняються протести векселів; 

— пред'являються чеки до платежу і посвідчується неоплата чеків; 

— вчиняються морські протести; 

— приймаються на зберігання документи; 

— засвідчується справжність електронного цифрового підпису на 

документах (за наявності технічної можливості роботи з 

електронними документами). 

Законодавством України на державних нотаріусів може бути покладено 

вчинення й інших нотаріальних дій. Державні нотаріуси у державних 

нотаріальних архівах видають дублікати та засвідчують правильність копій 

(фотокопій) і виписок з документів, які зберігаються у справах цих архівів, а 

також скасовують заповіти, довіреності, розривають (припиняють дію) 

договорів довічного утримання, ренти, спадкові та інші договори, знімають 

заборону відчуження або здійснюють її перереєстрацію (ст. 35 Закону, п. 4 

Інструкції). 

Компетенція приватного нотаріуса є дещо вужчою, аніж компетенція 

державного. Так, відповідно до ст. 36 Закону, він не має права накладати і 

знімати заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового 

будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна; видавати 

свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі 

смерті одного з подружжя; видавати свідоцтво про право на спадщину; 

вживати заходи щодо охорони спадкового майна; посвідчувати договори 

довічного утримання; засвідчувати справжність підпису на документах, 

призначених для дії за кордоном, та посвідчувати доручення для цієї мети, а 

також засвідчувати справжність підпису батьків або опікуна (піклуваль-

ника) на згоді про усиновлення дитини. 

Указом Президента України від 23 серпня 1998 р. «Про врегулювання 

діяльності нотаріату в Україні»
 

(далі — Указ) компетенцію приватних 

нотаріусів розширено. Відповідно до п. 2 цього Указу приватні нотаріуси 

наділені правом посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 

значення, і вчиняти всі нотаріальні дії, підвідомчі державним нотаріусам, за 
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виключенням видачі свідоцтва про право на спадщину і прийняття заходів 

щодо охорони спадкового майна. 

Затвердження наказом міністерства юстиції 3 березня 2004 р. нової 

Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України знов 

змінило врегулювання питання про компетенцію приватних нотаріусів. 

Незважаючи на основні тенденції розвитку нотаріального законодавства, які 

полягають у реорганізації нотаріальних органів шляхом переведення но-

таріату на єдину організаційну основу, що, безумовно, має означати 

уніфікацію компетенції державних та приватних нотаріусів, п. З Інструкції 

знову звужує компетенцію приватних нотаріусів. Так, згідно із зазначеним 

пунктом Інструкції, приватні нотаріуси не мають права: 

— видавати свідоцтва про право на спадщину; 

— видавати свідоцтво про право власності на частку в спільному майні 

подружжя у разі смерті одного з подружжя; 

— уживати заходів до охорони спадкового майна; 

— видавати свідоцтва виконавцю заповіту в разі, якщо заповідач не 

призначив виконавця заповіту або якщо виконавець відмовився від 

виконання заповіту чи був усунений від його виконання. 

Компетенція посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

відповідно до ст. 37 Закону, визначається так. 

У населених пунктах, де немає державних нотаріусів, посадові особи 

органів місцевого самоврядування вживають заходів щодо охорони 

спадкового майна; накладають та знімають заборону відчуження жилого 

будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, 

іншого нерухомого майна. 

У населених пунктах, де немає нотаріусів взагалі, посадові особи органів 

місцевого самоврядування крім зазначених дій посвідчують: заповіти, 

доручення, вірність копій документів і виписок з них; справжність підпису 

на документах. 

Посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права 

оформляти документи, призначені для дії за кордоном. 
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Компетенція консульських установ України передбачає вчинення 

широкого кола нотаріальних дій (ст. 38 Закону): 

— посвідчення угод (договорів, заповітів, доручень та ін.), крім договорів 

про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових 

будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що 

знаходиться в Україні; 

— вжиття заходів до охорони спадкового майна; 

— видача свідоцтв про право на спадщину; 

— видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні 

подружжя; 

— засвідчення вірності копій документів та виписок з них; 

— засвідчення справжності підпису на документах; 

— засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу; 

— посвідчення факту, що громадянин є живим; 

— посвідчення факту знаходження громадянина в певному місці; 

— посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на 

фотокартці; 

— посвідчення часу пред'явлення документів; 

— прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів; 

— вчинення виконавчих написів; 

— прийняття на зберігання документів; 

— вчинення морських протестів. 

Законодавством України можуть бути передбачені й інші дії, що 

вчиняються консульськими установами України. 

Законодавство про нотаріат окремо визначає компетенцію посадових осіб 

щодо засвідчення заповітів і довіреностей, що дорівнюються до нотаріально 

засвідчених. Відповідно до ст. 40 Закону, до нотаріально посвідчених 

документів дорівнюються: 

— заповіти громадян, які перебувають на лікуванні в лікарнях, 

інших стаціонарних лікувально-профілактичних закладах, санаторіях або 

проживають у будинках для престарілих та інвалідів, посвідчені головними 
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лікарями. їх заступниками по медичній частині або черговими 

лікарями цих лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також 

директорами і головними лікарями зазначених будинків для престарілих та 

інвалідів; 

— заповіти громадян, які перебувають під час плавання на морських 

суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають під прапором 

України, посвідчені капітанами цих суден; 

— заповіти громадян, які перебувають у розвідувальних, арктичних та 

інших подібних до них експедиціях, посвідчені начальниками цих 

експедицій; 

— заповіти та доручення військовослужбовців та інших осіб, які 

перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-

лікувальних закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками по медич-

ній частині, старшими і черговими лікарями цих госпіталів, санаторіїв та 

інших військово-лікувальних закладів; 

— заповіти та доручення військовослужбовців, а в пунктах ислокації 

військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де 

немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб 

та органів, що вчиняють нотаріальні дії,  

— також заповіти і доручення робітників і службовців, членів їх сімей і 

членів сімей військовослужбовців, 

— посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, 

установ і закладів; 

— заповіти і доручення осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, 

посвідчені начальниками місць позбавлення волі. 

Посадові особи, перераховані у ст. 40 Закону, зобов'язані негайно 

передати по одному примірнику посвідчених ними заповітів у державний 

нотаріальний архів чи в державну нотаріальну контору за постійним місцем 

проживання заповідача. 

Каштани морських суден зобов'язані передати по одному примірнику 

посвідчених ними заповітів начальникові порту України або консулові 
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України в іноземному порту для подальшого направлення їх у державний 

нотаріальний архів чи державну нотаріальну контору за постійним місцем 

проживання заповідача. 

Державна нотаріальна контора передає одержаний нею примірник 

заповіту на зберігання у відповідний державний нотаріальний архів з 

повідомленням про це заповідача та посадової особи, яка посвідчила заповіт. 

Якщо заповідач не мав постійного місця проживання в Україні або якщо 

місце проживання заповідача невідоме, заповіт направляється в 

Державний нотаріальний архів міста Києва. Завідуючий Державним 

нотаріальним архівом зобов'язаний перевірити законність заповіту, що 

надійшов на зберігання, і в разі встановлення невідповідності його закону 

повідомити про це заповідача і посадову особу, яка посвідчила заповіт. 

Посвідчення заповітів і доручень посадовими особами, зазначеними у ст. 

40 Закону, провадиться з дотриманням вимог чинного законодавства в 

порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 15 

червня 1994 р. 

— витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та 

документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій; 

— складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та 

виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення 

нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним 

законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права. 

Відповідно до ст. 5, нотаріус зобов'язаний: 

— здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до Закону і 

принесеної присяги; 

— сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у 

здійсненні їх прав і захисті законних інтересів, роз'яснювати права і 

обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, 

щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; 

— зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням 

нотаріальних дій; 
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— відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності  

законодавству України або міжнародним договорам. 

Висновок: Відповідно до ст. 1 Закону України «Про нотаріат», вчинення 

нотаріальних дій покладається на нотаріусів, які працюють у державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні но-

таріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні 

нотаріуси). У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії 

вчиняють уповноважені на це посадові особи органів місцевого 

самоврядування. Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на 

консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством, — на дипломатичні представництва України. Крім того, 

посвідчення заповітів і довіреностей, що дорівнюються до нотаріальних, 

може провадитися особами, вказаними у ст. 40 Закону (головними лікарями 

лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв; капітанами морських судів; 

начальниками експедицій тощо). 

 

6. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

нотаріуса 

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну 

освіту, підтверджену дипломом про закінчення університету, академії, 

інституту, трьох річний юридичний стаж в сфері права та пройшов 

стажування протягом трьох років у нотаріальній конторі, склав 

кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю. Не має права бути нотаріусом особа, яка має 

судимість. 

Основним завданням стажування осіб, які мають намір займатися 

нотаріальною діяльністю, є вивчення специфіки роботи та набуття 

необхідних для подальшої праці практичних навичок, опанування 

передового досвіду організації праці. Відповідно до ст. 13 Закону, стажистом 

нотаріуса може бути особа,  яка має вищу юридичну освіту. Умови праці 

стажиста визначаються трудовим контрактом між стажистом і приватним 
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нотаріусом або державною нотаріальною конторою з дотриманням 

законодавства про працю. Нотаріус забезпечує підготовку стажиста до 

нотаріальної діяльності. Строк стажування незалежно від причин (робота 

за спеціальністю в минулому, достатня підготовка тощо) скороченню не 

підлягає. 

Контроль за організацією та змістом стажування у державних 

нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів здійснюють Міністерство 

юстиції України, Головне управління юстиції Автономної Республіки Крим, 

управління юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

Відповідальність за проведення стажування у державних нотаріальних 

конторах покладається на завідуючого нотаріальною конторою або на його 

заступника, а у приватного нотаріуса — на цього нотаріуса. По закінченню 

строку стажування безпосередній її керівник складає висновок про 

результати проходження стажування. Цей документ має відображати ступінь 

підготовки стажиста, отримані ним у ході стажування практичні навички та 

знання. 

Для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір 

займатися нотаріальною діяльністю, при управліннях юстиції Ради 

Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастополь-

ської міських державних адміністрацій створені кваліфікаційні комісії 

нотаріату. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене 

наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 1993 р., передбачає 

загальні положення, повноваження і порядок її роботи, порядок розгляду 

заяв осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю. 

Особа, яка бажає займатися нотаріальною діяльністю, подає особисто 

або надсилає поштою у кваліфікаційну комісію заяву, засвідчену в 

установленому порядку копію диплома про вищу юридичну освіту та 

висновок про результати проходження стажування. 
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За результатами розгляду заяви кваліфікаційна комісія приймає 

рішення про допуск цієї особи до складання кваліфікаційного іспиту або про 

відмову у допуску. 

Іспит приймається кваліфікаційною комісією у межах місячного строку, 

провадиться на підставі відповідної програми і являє собою відповіді на усні 

запитання, розв'язування практичних задач тощо. 

За результатами складання кваліфікаційного іспиту комісія приймає 

рішення про можливість (або неможливість) допуску особи до нотаріальної 

діяльності. 

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його 

повторного складання не раніш як через один рік. 

Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржене до Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України 

протягом місячного строку з дня вручення його копії заінтересованій особі. 

22 лютого 1994 р. Кабінет Міністрів України затвердив Положення про 

Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату
1
, відповідно до якого скарги на 

рішення кваліфікаційних комісій нотаріату розглядаються Комісією протягом 

місячного строку за участю особи, що звернулася зі скаргою, та 

представника комісії нотаріату, рішення якої оскаржується. Неявка 

зазначених осіб не є перешкодою для розгляду скарги, однак Комісія може 

визнати їх явку обов'язковою. 

За результатами розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія може 

постановити одне з таких рішень: 

— залишити рішення кваліфікаційної комісії без змін, а скаргу — без 

задоволення; допустити особу, яка подала скаргу, до складання повторного 

іспиту Вищій кваліфікаційній комісії; — скасувати рішення 

кваліфікаційної комісії нотаріату й допустити особу до заняття нотаріальною 

діяльністю. 

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату є остаточним. 

На підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату Міністерством 

юстиції України видається свідоцтво про право на заняття нотаріальною 
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діяльністю. Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена до суду 

протягом місячного строку з дня її отримання. 

Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття 

нотаріальною діяльністю, затверджене наказом Міністерства юстиції від 20 

січня 1994 р, передбачає, що для отримання свідоцтва у Міністерство 

юстиції України подається заява, до якої додаються рішення 

кваліфікаційної комісії або Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та 

документ банківської установи про внесення плати за видачу свідоцтва. При 

подачі заяви має бути представлений документ, що посвідчує особу заявника. 

Заява розглядається протягом одного місяця з дня її подання. За 

результатами розгляду заяви приймається рішення: про видачу свідоцтва; 

про відмову у видачі свідоцтва; про залишення заяви без розгляду.  

За наявності підстав особі, яка звернулася, видається свідоцтво 

встановленого зразка. 

Рішення про відмову у видачі свідоцтва приймається в разі, коли на 

момент звернення особи до Міністерства юстиції України виникли 

обставини, що перешкоджають отриманню свідоцтва, зокрема: а) втрата 

особою громадянства України; б) винесення щодо цієї особи 

обвинувального вироку, що набрав чинності; в) ухвала про застосування 

щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала 

законної сили; г) рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження 

дієздатності особи, визнання її недієздатною; ґ) інші випадки, передбачені 

Законом України «Про нотаріат». 

Заява про видачу свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана 

без необхідних документів. 

За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю 

вноситься плата, розмір якої, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 1994 р. «Про розмір плати за видачу свідоцтва про 

право на заняття нотаріальною діяльністю», складає десять мінімумів 

доходів громадян, що не обкладаються податком, а за видачу його дубліката 

— у розмірі 50 відсотків цієї суми. 
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Особа, якій уперше надається право займатися нотаріальною 

діяльністю, в урочистій обстановці приносить присягу в управліннях 

юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути 

анульоване Міністерством юстиції України за власною ініціативою нотаріуса 

або за поданням управлінь юстиції Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 

випадках: 

— втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне 

проживання; 

— винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку, що набрав 

чинності; 

— ухвала про застосування щодо нотаріуса примусових заходів 

медичного характеру, що набрала законної сили; 

— постанова про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з 

нереабілітуючих підстав; 

— рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності 

особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або 

безвісно відсутньою, оголошення її померлою; 

— неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при 

вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало 

шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян; 

— невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, 

що перешкоджає нотаріальній діяльності; 

— перебування нотаріуса в штаті інших державних, приватних та 

громадських підприємств і організацій, заняття підприємницькою і 

посередницькою діяльністю, а також виконання іншої оплачуваної роботи, 

крім складання проектів угод і заяв, виготовлення копій документів та 

виписок з них, дачі роз'яснень з питань вчинення нотаріальних дій і 
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консультацій правового характеру, заняття викладацькою і науковою 

роботою у вільний від роботи час; 

— порушення вимог щодо додержання таємниці вчинюваних 

нотаріальних дій; 

— вчинення нотаріальних дій на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і 

від імені свого чоловіка чи своєї дружини, їхніх та своїх родичів (батьків, 

дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер) , а також на ім'я та від імені пра-

цівників даної нотаріальної контори, працівників, що перебувають у 

трудових відносинах з приватним нотаріусом. 

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною 

діяльністю може бути оскаржене до суду протягом місяця з дня його 

отримання. 

Призначення на посаду державного нотаріуса та звільнення його з 

посади провадиться управліннями юстиції Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських дер-

жавних адміністрацій. 

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться управліннями 

юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій за заявою особи, що має 

свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. 

Реєстраційне посвідчення видається управліннями юстиції у 15-денний 

строк з моменту подачі заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної 

діяльності не допускається. Однак, як уже вказувалося, Указ Президента 

України від 23 серпня 1998 р. «Про врегулювання діяльності нотаріату в 

Україні» передбачив виключення з цього правила, встановивши у п. 4, що 

кількість приватних нотаріусів у межах нотаріального округу визначається 

Міністерством юстиції України залежно від чисельності населення. Це 

означає, що зареєструвати приватного нотаріуса можна тільки при наявності 

вакансії у нотаріальному окрузі. 

Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус 

повинен у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо 
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протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до 

роботи, за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне 

посвідчення може бути анульоване. 

Приватний нотаріус повинен мати своє робоче місце у межах 

нотаріального округу, який визначається управлінням юстиції за заявою 

нотаріуса відповідно до адміністративно-територіального розподілу Украї-

ни. У містах, що мають районний розподіл, округом діяльності нотаріуса є 

територія відповідного міста. 

Приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення 

анулюється управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках: 

— подання приватним нотаріусом письмового клопотання про 

припинення своєї діяльності; 

— анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; 

— коли приватний нотаріус не уклав договір службового страхування чи 

не вніс страхову заставу для забезпечення відшкодування шкоди, 

передбачену статтею 28 Закону, або не поповнив страхову заставу до 

встановленого розміру; 

— коли приватний нотаріус без поважних причин не виконує своїх 

обов'язків протягом двох місяців і не повідомив про це управління юстиції; 

— невідповідності приватного нотаріуса займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що на тривалий час 

перешкоджає нотаріальній діяльності. 

Приватний нотаріус, діяльність якого припиняється, в місячний строк 

зобов'язаний передати документи, що стосуються вчинених ним нотаріальних 

дій, у Державний нотаріальний архів. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про нотаріат», вчинення 

нотаріальних дій покладається на нотаріусів, які працюють у державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні но-

таріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні 

нотаріуси). У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії 
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вчиняють уповноважені на це посадові особи органів місцевого 

самоврядування. Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на 

консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством, — на дипломатичні представництва України. Крім того, 

посвідчення заповітів і довіреностей, що дорівнюються до нотаріальних, 

може провадитися особами, вказаними у ст. 40 Закону (головними лікарями 

лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв; капітанами морських судів; 

начальниками експедицій тощо). 

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну 

освіту, підтверджену дипломом про закінчення університету, академії, 

інституту, та пройшов стажування протягом шести місяців у державній 

нотаріальній конторі або в нотаріуса, який займається приватною 

нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво 

про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не має права бути 

нотаріусом особа, яка має судимість. 

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату є остаточним. 

На підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату Міністерством 

юстиції України видається свідоцтво про право на заняття нотаріальною 

діяльністю. Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена до суду 

протягом місячного строку з дня її отримання. 

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться управліннями 

юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій за заявою особи, що має 

свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. 

Відповідно до ч. З ст. 1 Закону, документи, що оформлюються 

державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.  

При вчиненні нотаріальних дій і державні, і приватні нотаріуси рівною 

мірою реалізують усі функції нотаріальної діяльності: забезпечення 

безспірності та доказової сили документів, законності вчинюваних актів, 

сприяння фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та законних 

інтересів. 
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Висновок: Отже, приватно практикуючий нотаріус є одночасно 

посадовою особою, наділеною державною владою, і спеціалістом вільної 

юридичної професії. Саме так вирішено це питання у країнах, де традиційно 

діє вільний нотаріат (Франція, Італія, Німеччина та ін.). 

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну 

освіту, підтверджену дипломом про закінчення університету, академії, 

інституту, трьох річний юридичний стаж в сфері права та пройшов 

стажування протягом трьох років у нотаріальній конторі, склав 

кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю. Не має права бути нотаріусом особа, яка має 

судимість. 

Висновки 

 

Таким чином, історико-правовий аналіз виникнення та розвитку 

нотаріальних органів дозволяє зробити такі висновки. 

1. Виникнення органів, що виконують нотаріальні функції, завжди 

зумовлено достатньо високим рівнем розвитку господарського життя 

держави, що породжує потребу в укладенні угод, правочинів і забезпе тобто 

їх юридичної достовірності. 

2. Нотаріальна діяльність завжди відзначається публічно-правовим 

характером. Публічна сила, а отже, і якість безспірності прав, фактів і 

документів забезпечуються наділенням нотаріуса державно-владними 

повноваженнями шляхом затвердження його напосаді представниками 

державної влади. 

3. Утворення сучасних нотаріальних органів — результат 

відокремлення спірної юрисдикції від безспірної та віднесення останньої до 

компетенції нотаріату. Отже, нотаріальна діяльність (як різновид 

юрисдикційної) має здійснюватися у процесуальній формі, яка є гарантією 

прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб. 

Порівняння нового Закону «Про нотаріат» з раніше діючим дозволяє 

зазначити, що за своєю структурою та за змістом правового регулювання 
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нотаріальних дій він повністю сприйняв раніше діюче законодавство. 

Аналіз вказаних законодавчих актів у частині кола нотаріальних дій, правил 

вчинення окремих нотаріальних дій, застосування законодавства іноземних 

держав свідчить навіть про уніфікованість режимів їх правового регу-

лювання. 

Нові положення, що містяться у Законі «Про нотаріат», стосуються 

організації нотаріату і не чіпають режиму вчинення нотаріальних дій. Вони 

передбачають введення приватного нотаріату, більш докладну регла-

ментацію правового статусу нотаріуса та допуску осіб до нотаріальної 

діяльності, а також утворення державних нотаріальних архівів. 

Останнє. Історія нотаріату підтверджує, що розвивався він на відміну від 

судової юрисдикції як безспірна публічна юрисдикція. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про нотаріат», вчинення 

нотаріальних дій покладається на нотаріусів, які працюють у державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні но-

таріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні 

нотаріуси). У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії 

вчиняють уповноважені на це посадові особи органів місцевого 

самоврядування. Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на 

консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством, — на дипломатичні представництва України. Крім того, 

посвідчення заповітів і довіреностей, що дорівнюються до нотаріальних, 

може провадитися особами, вказаними у ст. 40 Закону (головними лікарями 

лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв; капітанами морських судів; 

начальниками експедицій тощо). 

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну 

освіту, підтверджену дипломом про закінчення університету, академії, 

інституту, трьох річний юридичний стаж в сфері права та пройшов 

стажування протягом трьох років у нотаріальній конторі, склав 

кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття 
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нотаріальною діяльністю. Не має права бути нотаріусом особа, яка має 

судимість. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  66  

““ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

ПРЕДСТАВНИКА ””  

 

 (4 ГОДИНИ) 

 

ПЛАН 

 

1. Правовий статут представник та адвоката  

 

2. Організаційні форми та види діяльності представників та адвокатів 

 

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 
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ВСТУП 

Адвокатура України є добровільним професійним громадським 

об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, 

свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних 

громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну 

допомогу. 

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, Законом 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", іншими законодавчими 

актами України і статутами адвокатських об'єднань. 

Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, 

відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, 

адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповід-

но до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань. 

Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції 

України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські 

об'єднання письмово повідомляють місцевим органам влади про свою 

реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва про право займатися 

адвокатською діяльністю. 
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Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських 

об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та 

обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що стосуються 

їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання. 

Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є 

юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають поточні 

та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановле-

ному чинним законодавством порядку — і в іноземних банках, мають печатку і 

штамп зі своїм найменуванням. 

Метою вивчення даної теми є опанування та засвоєння студентами теми 

«Організація адвокатської діяльності в Україні», яка розкриває правовий статут 

адвоката та його помічника. Показує студентам напрямки діяльності адвоката. 

Та розкриває повноваження кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури і 

вищої кваліфікаційної комісія адвокатури. 

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання 

курсу, а саме: Правовий статут представника та адвоката. Організаційні форми 

та види діяльності адвокатів та представників. Кваліфікаційно-дисциплінарні 

комісії адвокатури. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. 

 

 

1. Правовий статут представника та адвоката. 

 

1.1. Вимоги закону до представника, адвоката та помічника адвоката 

Адвокатура України є добровільним професійним громадським 

об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, 

свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних 

громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну 

допомогу. 

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, Законом 

України "Про адвокатуру", іншими законодавчими актами України і статутами 

адвокатських об'єднань. 



 136 

Відповідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", 

адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, 

стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох 

років, склав кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України. 

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, 

органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом 

не може бути особа, яка має судимість. 

Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " 

адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають 

вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом 

(адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката з додержанням 

законодавства про працю. 

Помічник адвоката може виконувати доручення у справах, які є у 

провадженні цього адвоката, крім тих, що належать до процесуальних 

повноважень останнього. 

Не можуть бути помічниками адвоката особи, які працюють у суді, 

прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, 

державного управління. Помічником адвоката не може бути особа, яка має 

судимість. 

1.2. Права та обов'язки адвоката і помічника адвоката 

Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " 

визначає, що, здійснюючи професійну діяльність, адвокат має право: 

• представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх 

дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до 

компетенції яких входить вирішення відповідних питань; 

• збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в 

цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні 

правопорушення, зокрема: 

—запитувати й отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, 

організацій, об'єднань, а від громадян — за їх згодою; 
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—ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з 

необхідними для виконання доручення документами та матеріалами, за 

винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові 

висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати 

громадян; 

—застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства; 

—доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до 

закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і 

скарги; 

—бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях 

колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 

—виконувати інші дії, передбачені законодавством. 

Здійснюючи свої професійні обов'язки, адвокат зобов'язаний неухильно 

додержуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені 

законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і 

не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах 

якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ( Закон України "Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність "). 

Адвокат не має права прийняти доручення про надання юридичної 

допомоги у випадках, коли він у цій справі надає або раніше надавав юридичну 

допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з 

проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що 

провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, 

спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, 

свідок, перекладач, понятий, у випадках, коли він є родичем особи, яка 

провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого зі складу суду, потерпілого, 

цивільного позивача, а також в інших випадках, передбачених статтею 61 

Кримінально-процесуального кодексу України. 

Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом 

адвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа 
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зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших 

відомостей, одержаних адвокатом під час здійснення своїх професійних 

обов'язків. 

Дані досудового слідства, які стали відомі адвокату у зв'язку з виконанням 

ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені лише з дозволу 

слідчого або прокурора. Адвокати, винні у розголошенні відомостей 

досудового слідства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських об'єднань 

забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської 

таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 

Правила адвокатської етики розрізняють інформацію, що є 

конфіденційною, та інформацію, що становить адвокатську таємницю. Перелік 

інформації, що становить адвокатську таємницю, визначається у Законі 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність ". Згідно з Правилами 

адвокатської етики, конфіденційною визнається будь-яка інформація, що отри-

мана адвокатом у процесі здійснення адвокатської діяльності і виходить за межі 

предмета адвокатської таємниці. 

Між цими видами інформації є певна відмінність. По-перше, 

конфіденційна інформація може бути розголошена у разі "скасування" 

конфіденційності особою, яка зацікавлена в її дотриманні, або спадкоємцями 

зазначеної особи. По-друге, адвокат не відповідає за розголошення 

конфіденційної інформації у випадку його допиту в установленому законом 

порядку як свідка. Розголошувати відомості, що становлять адвокатську 

таємницю, заборонено в будь-якому разі. 

Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " 

визначає гарантії адвокатської діяльності. Відповідно до цієї норми 

професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від 

адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських 

об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. Із цих питань вони 

не можуть бути допитані як свідки. 
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Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають 

оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється 

прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-

розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його 

заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим, області, міста Києва. 

Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а 

також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена лише 

Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами 

Автономної Республіки Крим, області, міста Києва. Адвоката не можна 

притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або 

погрожувати її застосуванням у зв'язку з наданням юридичної допомоги 

громадянам та організаціям згідно із законом. 

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за: 

• недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, 

вчинене особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або суддею (ст. 

374); 

• вчинення в будь-якій формі перешкод здійсненню правомірної діяльності 

захисника чи представника особи щодо надання правової допомоги або за 

порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної 

таємниці (ст. 397); 

• погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна 

щодо захисника чи представника особи, а також щодо їх близьких родичів у 

зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги; умисне 

заподіяння захиснику чи представнику особи або їх близь ким родичам легких, 

середньої тяжкості або тяжких тілес них ушкоджень у зв'язку з діяльністю, 

пов'язаною з на данням правової допомоги (ст. 398); 

• умисне знищення або пошкодження майна, що належить захиснику чи 

представнику особи або їх близьким родичам, у зв'язку з діяльністю, 
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пов'язаною з наданням правової допомоги (ст. 399); 

• вбивство або замах на вбивство захисника чи представника особи або їх 

близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової 

допомоги (ст. 400). 

Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " 

адвокат та його помічник користуються правом на відпустку та на всі види 

допомоги з державного соціального страхування. Внески на державне 

соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником на рівні 

осіб, які займаються діяльністю, основаною на особистій власності фізичної 

особи та виключно на її праці. 

Призначення і виплата адвокату та його помічнику допомоги і пенсій за 

державним соціальним страхуванням провадяться відповідно до законодавства 

про соціальне страхування і соціальне забезпечення. 

Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином 

чи юридичною особою і адвокатським об'єднанням чи адвокатом. 

У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та в разі 

звільнення громадянина від оплати юридичної допомоги через його 

малозабезпеченість оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок призначення 

адвоката для надання юридичної допомоги громадянам визначається 

кримінально-процесуальним законодавством. 

Якщо договір розривається достроково, оплата праці адвоката провадиться 

за фактично виконану роботу. У разі неналежного виконання доручення на 

вимогу громадянина або юридичної особи, які уклали договір з адвокатом чи з 

адвокатським об'єднанням, внесена плата повертається їм повністю або 

частково, а у разі виникнення спору — за рішенням суду. 

Порядок оплати праці помічника адвоката визначається угодою між ним та 

адвокатом чи адвокатським об'єднанням. Заробітна плата помічника адвоката 

не може бути нижчою від встановленого державою мінімального розміру 

заробітної плати. 
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За порушення вимог Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність 

", інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, 

Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії до адвоката згідно Закону України "Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність " можуть бути застосовані такі дисциплінарні 

стягнення: 

• попередження; 

• зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 

строк до одного року; 

• анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржене 

у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури або в судовому порядку. 

Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката — члена 

адвокатського об'єднання — регулюється також статутом відповідного 

об'єднання. 

Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " 

визначає, що адвокатська діяльність може бути припинена рішенням 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво 

анульоване у випадках: 

• засудження адвоката за вчинення злочину — після набрання вироком 

законної сили; 

• обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; 

• втрати громадянства України; 

• грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства 

України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. 

Висновок: Отже, адвокатура України є добровільним професійним гро-

мадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти 

захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, 

іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу 

юридичну допомогу. 
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Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, Законом 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність ", іншими законодавчими 

актами України і статутами адвокатських об'єднань. 

Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції 

України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські 

об'єднання письмово повідомляють місцевим органам влади про свою 

реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва про право займатися 

адвокатською діяльністю. 

 

 

2. Організаційні форми та види діяльності представників та адвокатів 

 

2.1. Організаційні форми та види діяльності адвокатів за українським 

законодавством 

Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, 

відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, 

адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповід-

но до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань. 

Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції 

України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські 

об'єднання письмово повідомляють місцевим органам влади про свою 

реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва про право займатися 

адвокатською діяльністю. 

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських 

об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та 

обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що стосуються 

їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання. 

Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є 

юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають поточні 

та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановле-
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ному чинним законодавством порядку — і в іноземних банках, мають 

печатку і штамп зі своїм найменуванням. 

Заняття адвокатською діяльністю індивідуально — організаційна форма 

адвокатської діяльності, за якої адвокат здійснює свою діяльність без створення 

юридичної особи. Адвокат інформує місцевий орган влади про одержання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Він реєструється у 

податкових органах, стає на облік у Пенсійному фонді, сплачує відповідні 

податки, обов'язкові платежі, відкриває рахунок у встановленому порядку, має 

свою печатку. 

Адвокатське бюро — організаційна форма адвокатської діяльності, за якої 

адвокат діє один зі створенням юридичної особи. Адвокат, який створив бюро, 

має право наймати технічних та інших (крім адвокатів) працівників і ко-

ристуватися іншими правами юридичної особи. Адвокатське бюро має свій 

статут. 

Адвокатське об'єднання — організаційна форма адвокатської діяльності, за 

якої адвокат для здійснення адвокатської діяльності об'єднується з іншими 

адвокатами. Перелік видів адвокатських об'єднань, наведений у законодавстві 

України, не є вичерпним. Адвокатські об'єднання не займаються 

підприємницькою діяльністю, не надають послуги, не виконують роботи, а 

забезпечують право на захист та надають правову допомогу. Адвокатські 

об'єднання є юридичними особами, мають свій статут. 

Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, 

колегіальності та гласності. 

Добровільність означає, що адвоката не можна примусити стати членом 

будь-якого адвокатського об'єднання, так само як ніхто не може утримати його 

від виходу з будь-якого адвокатського об'єднання за його власним бажанням. 

Адвокат може вільно обирати, з ким зі своїх колег об'єднуватись і чи 

об'єднуватися взагалі. 

Самоврядування адвокатського об'єднання означає, що останнє 

створюється з ініціативи адвокатів, і вони вільно виявляють бажання утворити 

таке об'єднання, аби здійснювати свою професійну діяльність та брати участь у 
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керуванні власними справами. Адвокати на власний розсуд обирають керівні 

органи, які їм підзвітні, визначають їх права й обов'язки, самі встановлюють 

порядок діяльності адвокатського об'єднання, структуру, штати, порядок ви-

трачання коштів і вирішують інші питання функціонування адвокатського 

об'єднання. 

Під колегіальністю розуміється такий набір правил менеджменту, який 

обумовлює прийняття важливих рішень групою осіб, кожна з яких несе 

персональну відповідальність лише за свою сферу діяльності. Таким чином, 

"керівник" адвокатського об'єднання насправді є "першим серед рівних" собі 

колег і виконує суто господарські та розпорядчі функції, не впливаючи на 

професійну діяльність решти членів адвокатського об'єднання
1
. 

Принцип гласності означає, що всі дії і рішення адвокатськими 

об'єднаннями приймаються відкрито і гласно. 

Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " 

визначає такі види адвокатської діяльності: 

• адвокати дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і 

письмові довідки щодо законодавства; 

• складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; 

• посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; 

• здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед 

громадянами та юридичними особами; 

• надають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; 

• здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної 

діяльності громадян і юридичних осіб; 

• виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального 

законодавства у процесі дізнання та досудового слідства. 

Адвокат може надавати й інші види юридичної допомоги, передбачені 

законодавством. 

                                                           

1
 Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" // 

Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; Коментар / Акад. адвокатури України. 
— К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 27—29. 
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Адвокати та адвокатські об'єднання можуть створювати регіональні, 

загальнодержавні й міжнародні спілки та асоціації. 

Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адвокатів у 

державних органах і об'єднаннях громадян, захищають соціальні та професійні 

права адвокатів, здійснюють методичну і видавничу роботу, сприяють 

підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні 

фонди та діють відповідно до своїх статутів. 

Міністерство юстиції України: 

• забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок 

держави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та у разі 

звільнення громадян від оплати юридичної допомоги; 

• узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність; 

• сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. 

Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції 

сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у вирішенні соціальних 

питань, надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, встановлюють 

пільги щодо орендної плати за використання приміщень тощо. 

2.2. Порядок реєстрації адвокатських об'єднань 

Відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 

302, для реєстрації адвокатського об'єднання до Мін'юсту подаються: 

1) заява, підписана уповноваженим представником об'єднання; 

2) статут адвокатського об'єднання; 

3) установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення 

адвокатського об'єднання; 

4) дані про кількісний склад адвокатського об'єднання, наявність у його членів 

свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю; 

5) документ про внесення плати за реєстрацію. 

Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання розглядається у місячний 

термін від дня надходження всіх необхідних документів. За результатами 

розгляду заяви можуть бути прийняті такі рішення: 
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• про реєстрацію адвокатського об'єднання; 

• про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання; 

• про залишення заяви без розгляду. 

У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видається свідоцтво про 

реєстрацію. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється 

відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єднань. У Реєстрі 

зазначаються: дата надходження документів, назва адвокатського об'єднання і 

місце його знаходження, дата затвердження статуту, дата реєстрації об'єднання, 

відомості про зміни, що сталися в статутних документах, сума внесеної плати. 

Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського 

об'єднання, суперечать законодавству України, приймається рішення про 

відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові. 

Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання може бути 

оскаржене в порядку, передбаченому законодавством. 

2.3. Спілка адвокатів України 

Організаційне оформлення української адвокатури фактично розпочалося 

зі створення у 1990 р. Спілки адвокатів України. Це адвокатське об'єднання є 

найбільшим в Україні, тому заслуговує на особливу увагу. 

Громадська організація "Спілка адвокатів України" (далі — Спілка) — 

добровільна, професійна, незалежна, самоврядна всеукраїнська організація 

адвокатів України. 

Мета створення Спілки: 

• об'єднання зусиль адвокатів України у сприянні формуванню демократичної 

правової держави; 

• підвищення рівня правової допомоги, що надається громадянам, 

підприємствам, установам, організаціям, у тому числі іноземним фізичним і 

юридичним особам; 

• підвищення ролі й авторитету адвокатури в суспільстві та державі; 

• вдосконалення законодавчого регулювання діяльності адвокатури; 

• сприяння досягненню адвокатурою повної самостійності і самоврядування; 

• захист законних інтересів членів Спілки; 
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• поширення історичних традицій української адвокатури; 

• сприяння розвитку і поглибленню міжнародних зв'язків адвокатів. 

Спілка та її регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі є юридичними особами, мають 

самостійний баланс та рахунки в банківських установах, печатки, штампи і 

можуть мати власну символіку. 

Відділення Спілки керується у своїй діяльності власним Положенням, що 

приймається відповідно до Примірного положення та затверджується 

Правлінням Спілки. Відділення Спілки реєструється в порядку, встановленому 

законодавством. 

Спілка є неприбутковою організацією, веде статистичну звітність та подає 

фінансовим органам декларацію та звіти про свої доходи і витрати згідно з 

чинним законодавством. 

Спілка взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, 

зарубіжними та міжнародними організаціями. 

Спілка ставить перед собою такі завдання: 

а) сприяти розвитку демократичних засад діяльності адвокатури, 

удосконаленню її організаційної структури, підвищенню престижу 

адвокатської професії, створенню належних умов для активної професійної і 

громадської діяльності адвокатів, впровадженню науково-технічних засобів у 

їх роботу; 

б) вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності 

Спілки, до органів влади та управління; 

в) забезпечувати захист соціальних та професійних прав і законних 

інтересів членів Спілки; захищати інтереси членів Спілки у державних органах, 

громадських та інших організаціях, зокрема, у кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісіях адвокатури і Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури; 

г) сприяти підвищенню кваліфікації й обміну досвідом роботи 

адвокатів, вивчати й узагальнювати адвокатську практику, забезпечувати 

членів Спілки методичною літературою, що видається Спілкою; 

д) пропагувати неухильне дотримання норм адвокатської етики; 
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є)сприяти науковій розробці питань, пов'язаних з діяльністю адвокатури, 

усуненню недоліків у правозастосовній діяльності; 

є)розвивати міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом, 

співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти 

імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності. 

Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку 

Спілка: 

а)розглядає звернення членів Спілки, пов'язані з порушенням їх 

професійних і соціальних прав, приниженням честі та гідності, а також з питань 

виключення з адвокатських об'єднань, направляє подання у відповідні 

державні, правоохоронні органи, адвокатські об'єднання, громадські організації 

щодо усунення виявлених порушень, представляє інтереси членів Спілки; 

б) організовує науково-методичну роботу, обмін досвідом роботи 

адвокатів; 

в) сприяє поширенню правових знань і правової культури через 

друковані видання та інші інформаційні органи; 

г) вивчає правовий досвід інших країн і розвиває різні форми 

міжнародних контактів; 

д) встановлює нагороди і заохочує членів Спілки за активну роботу у 

Спілці, вносить у встановленому законом порядку пропозиції стосовно 

представлення членів Спілки до державних нагород, почесних звань; 

є)сприяє оздоровленню членів Спілки, реалізації їх соціальних прав; 

є)створює фонди Спілки, займається благодійною діяльністю; 

ж)для виконання своїх статутних завдань Спілка може бути засновником 

інших юридичних осіб. 

Спілка створюється за принципами індивідуального і колективного 

членства. Членами Спілки можуть бути адвокати, адвокатські об'єднання й 

асоціації, які визнають Статут Спілки, добровільно виявили бажання вступити 

до Спілки і брати участь у її діяльності. Почесними членами Спілки можуть 

бути вчені-юристи, провідні громадські діячі, особи, які займаються 

адвокатською діяльністю за межами України. Прийняття у члени Спілки 
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здійснюється відділенням Спілки на підставі поданої заяви, а для 

колективного члена — на підставі рішення загальних зборів (конференції). 

Членові Спілки вручаються членський квиток і значок. 

Членство у Спілці припиняється за заявою члена Спілки, а для 

колективного члена — за рішенням загальних зборів (конференції); у разі 

анулювання адвокатського свідоцтва, припинення адвокатської діяльності, крім 

випадків виходу на пенсію. За порушення Статуту Спілки член Спілки може 

бути виключений з неї з'їздом, Радою, загальними зборами регіональних 

відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі. Рішення регіонального відділення про виключення зі Спілки може 

бути протягом місяця оскаржене у Раді Спілки. 

Вступний внесок встановлюється у розмірі 10 % мінімальної заробітної 

плати, щорічні членські внески встановлюються в розмірі мінімальної 

заробітної плати на час сплати. 

Відділення Спілки залишають із внесків, що надійшли, 50 %, витрачаючи 

їх за власним розсудом для здійснення цілей і завдань Спілки, решту 

перераховують на рахунок Спілки адвокатів України. Розмір цих відрахувань за 

рішенням з'їзду або Ради може змінюватися. Колективні члени сплачують 

вступний і щорічний членські внески залежно від кількості членів об'єднання, 

асоціації, що є колективним членом. 

Індивідуальні члени Спілки та повноважні представники колективних 

членів мають право: 

а) обирати і бути обраними до керівних органів Спілки; 

б) брати участь у роботі з'їздів, конференцій та інших заходах, що їх 

організовує Спілка, як безпосередньо, так і через своїх представників для 

виконання статутних завдань; 

в) звертатися до Спілки за захистом своїх соціальних та професійних 

прав, законних інтересів, зокрема з приводу необґрунтованого позбавлення 

права займатися адвокатською діяльністю; 
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г) одержувати всі види консультативної і методичної 

допомоги, яку надає Спілка, методичні посібники та інші матеріали, що 

видаються Спілкою; 

д) користуватися культурними, соціально-побутовими та 

матеріальними благами, які надає Спілка; 

є)одержувати інформацію про діяльність Спілки, вносити до органів 

Спілки запити і пропозиції щодо питань, пов'язаних з її статутною діяльністю, 

та одержувати на них відповіді; 

є)використовувати емблему Спілки за згодою Правління Спілки, 

користуватись послугами створених Спілкою підприємств і організацій на 

пільгових умовах. 

Член Спілки зобов'язаний: 

а)дотримуватися Статуту Спілки; 

б)дотримуватися норм моралі та професійної етики; 

в)брати активну участь у роботі регіонального відділення та органу Спілки, 

до якого він обраний; 

г) сприяти втіленню в життя рішень керівних органів Спілки, дбати 

про зміцнення авторитету Спілки; 

д) своєчасно сплачувати членські внески. 

За активну участь у роботі Спілки, вагомий внесок у розвиток адвокатської 

професії індивідуальним членам Спілки можуть присвоюватись почесні звання 

Спілки адвокатів України, вони можуть заохочуватись іншими засобами, що є в 

розпорядженні Спілки, а також представлятись до державних нагород і 

почесних звань. 

Осередками Спілки є відділення Спілки в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, що об'єднують індивідуальних і 

колективних членів, які: 

а)реалізують цілі та завдання Спілки; 

б)беруть участь у статутній діяльності Спілки; 

в) приймають у члени Спілки, відраховують та виключають із неї; 
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г) висувають делегатів на з'їзд і до різних керівних органів Спілки, 

а також обирають представників у кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури (голова відділення Спілки висувається до складу комісії за 

посадою); 

д) вносять пропозиції про представлення своїх членів до державних 

нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по країні і за кордон для 

вивчення правового досвіду, вносять пропозиції з інших питань, пов'язаних зі 

статутною діяльністю Спілки; 

є)здійснюють матеріальне та моральне стимулювання членів Спілки; 

є)забезпечують своєчасне збирання і перерахування членських внесків на 

рахунок Спілки. 

Відділення Спілки діє на підставі Положення, яке приймається загальними 

зборами членів відділення і затверджується Правлінням Спілки. 

Керівними органами Спілки адвокатів України є: з'їзд, Рада, Правління, 

Ревізійна комісія; створюються постійні та тимчасові комісії, Секретаріат та 

інші структури для здійснення цілей і завдань Спілки. Вищим керівним 

органом Спілки є з'їзд, який скликається не рідше одного разу на п'ять років. 

Делегати на з'їзд обираються на загальних зборах відділень Спілки. Норма 

представництва на з'їзд визначається на засіданні Ради, що передує з'їздові. 

Позачерговий з'їзд Спілки скликається у тримісячний строк з ініціативи Ради, а 

також на вимогу Правління, Ревізійної комісії Спілки або не менш як 1/3 членів 

Спілки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не 

менше 2/3 обраних депутатів. 

З'їзд Спілки розглядає будь-які питання, що стосуються діяльності Спілки, 

заслуховує звіт про роботу Спілки. Виключною компетенцією з'їзду є: 

а) затвердження Статуту Спілки, внесення до нього змін і доповнень, 

затвердження Положення про Ревізійну комісію; 

б) обрання президента, першого віце-президента, віце-президентів, 

Ревізійної комісії; 

в)формування Ради Спілки. 
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Для внесення змін у Статут Спілки потрібно не менше 2/3 голосів 

делегатів, які беруть участь у роботі з'їзду. 

З'їзд Спілки прямим таємним або відкритим (за рішенням з'їзду) 

голосуванням обирає з числа делегатів з'їзду Президента, першого віце-

президента, віце-президентів Спілки строком на п'ять років. Для їх обрання 

необхідно набрати більше 50 % голосів делегатів, які беруть участь у роботі 

з'їзду. Президент, перший віце-президент, віце-президенти можуть виконувати 

свої обов'язки на штатній основі, громадських засадах та за сумісництвом. 

Президент, перший віце-президент, віце-президенти, члени Ради, члени 

Правління, голова і члени Ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані 

за рішенням з'їзду. 

Президент Спілки здійснює загальне керівництво Спілкою, роботою Ради, 

Правління та Секретаріату Спілки, подає звіти про роботу Спілки, представляє 

Спілку в державних органах, судах, громадських та міжнародних організаціях, 

зокрема у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, підписує від імені Спілки, 

Ради, Правління та Секретаріату документи, здійснює інші дії згідно зі 

Статутом. 

Віце-президенти обираються з числа делегатів з'їзду і за посадою входять 

до складу Ради та Правління Спілки. На віце-президентів покладається 

забезпечення постійного зв'язку між керівними органами Спілки та адвокатами 

на місцях, координація діяльності відділень Спілки, сприяння виконанню 

рішень Спілки в регіонах України. Перший віце-президент Спілки координує 

роботу віце-президентів Спілки та голів постійних комісій Спілки. 

У період між з'їздами вищим керівним органом Спілки є Рада Спілки. До 

складу Ради входить представник від кожного регіонального відділення, який 

обирається загальними зборами регіонального відділення в Автономній Респуб-

ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі положення про 

нього; у разі вибуття члена Ради, Рада за поданням відділення Спілки має право 

на період до наступного з'їзду кооптувати до складу Ради виконуючого 

обов'язки члена Ради. До складу Ради за посадою делегуються президент 

Спілки, перший віце-президент та віце-президенти Спілки, голови регіональних 
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відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, голови, їх заступники та члени постійних комісій Спілки. 

Рада Спілки: 

• визначає плани роботи Спілки; 

• розглядає питання статутної діяльності Спілки; 

• затверджує бюджет Спілки і розглядає звіт про його виконання; 

• заслуховує звіти президента Спілки, комісій, здійснює інші функції згідно зі 

Статутом Спілки, крім віднесених до виключної компетенції з'їзду; 

• щорічно заслуховує звіти Правління; 

• встановлює компетенцію і затверджує положення про постійні та тимчасові 

комісії Спілки; 

• затверджує символіку й атрибутику Спілки, положення про почесні звання, 

нагороди та відзнаки Спілки адвокатів України; 

• за пропозиціями комісій Спілки приймає загальні для неї програми; 

• скликає з'їзди Спілки та встановлює норму представництва, 

• звітує перед з'їздом про свою діяльність; 

• затверджує річні бюджети Правління Спілки і розглядає звіти про їх 

виконання; 

• затверджує рішення Правління Спілки про вступ Спілки до інших 

громадських організацій (об'єднань) та вихід з них; 

• вирішує інші питання діяльності Спілки, що не входять до виключної 

компетенції з'їзду Спілки. 

Основна форма роботи Ради Спілки — пленарні засідання, які проводяться 

за необхідності, але не рідше одного разу на рік. 

Засідання Ради проводяться з ініціативи Правління Спілки, на вимогу 

президента Спілки, першого віце-президента, Ревізійної комісії або не менше 

третини членів Ради Спілки. 

Виконавчим органом Спілки є Правління, до складу якого входять 

президент Спілки, перший віце-президент Спілки, віце-президенти Спілки з 

діяльності в регіонах, віце-президент Спілки з міжнародних зв'язків і голови 

постійних комісій Спілки. Правління розробляє пропозиції та готує матеріали 
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для розгляду на з'їздах, засіданнях Ради Спілки та здійснює виконання їх 

рішень; формує постійні й тимчасові комісії; організовує господарську та іншу 

поточну роботу Спілки. 

Для технічного забезпечення роботи Спілки діє Секретаріат, який очолює 

Голова Секретаріату. Кількісний склад Секретаріату та його Голова 

затверджуються Правлінням Спілки. 

Ревізійна комісія обирається в кількості трьох осіб таємним або відкритим 

(за рішенням з'їзду) голосуванням строком на п'ять років і діє згідно з 

Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується з'їздом. 

Спілка може створювати комісії, склад яких формує Правління: 

а)із захисту прав та законних інтересів членів Спілки; 

б)законопроектну; 

в)із соціальних питань; 

г)з міжнародних зв'язків; 

д)з господарської діяльності; 

є)з професійної майстерності; 

є)з професійної етики; 

ж)молодіжну; 

з)жіночу; 

і) з вивчення історії адвокатури України. 

Спілка адвокатів, за рішенням Ради або Правління, може створювати й 

інші комісії (у тому числі тимчасові) для реалізації статутних завдань. 

Кошти Спілки формуються із: 

• вступних і членських внесків; 

• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 

• коштів і майна, переданих в установленому порядку державою; 

• надходжень від господарської діяльності заснованих Спілкою підприємств і 

організацій; 

• спонсорських та благодійних внесків, пожертвувань громадян; 

• будь-яких пасивних доходів; 
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• інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Спілка, її 

відділення можуть мати у власності будинки, споруди, обладнання та інше 

майно. 

Члени Спілки, які припинили членство в Спілці або виключені з неї, не 

мають права на частку майна і коштів Спілки. 

Розпорядження майном Спілки здійснюють керівні органи Спілки, а 

майном відділень Спілки — керівні органи відділень. 

Припинення діяльності Спілки може відбуватися шляхом реорганізації або 

ліквідації. Реорганізація Спілки відбувається згідно з рішенням з'їзду. 

Ліквідація Спілки можлива за рішенням з'їзду або суду. У разі ліквідації ство-

рюється ліквідаційна комісія. 

Кошти та майно Спілки не можуть перерозподілятися між членами Спілки 

і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі. 

Висновок: Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю 

індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими 

адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські 

об'єднання, які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських 

об'єднань. 

Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції 

України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські 

об'єднання письмово повідомляють місцевим органам влади про свою 

реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва про право займатися 

адвокатською діяльністю. 

 

 

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

 

3.1. Мета створення, склад та порядок формування кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури 

Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " для 

визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися 
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адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну 

відповідальність адвокатів у Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі утворюються строком на 3 роки кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат 

— атестаційної та дисциплінарної. Формування кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури та організаційне забезпечення їх діяльності 

покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та 

Київську і Севастопольську міські Ради народних депутатів. 

Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї входять 4 

адвокати, 4 судді та по одному представнику від Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад народних 

депутатів, управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, 

відділення Спілки адвокатів України. 

Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. Особа, 

яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік. 

Дисциплінарна палата утворюється у складі 9 членів, до неї входять 5 

адвокатів, 2 судді, по одному представнику від управління юстиції Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської 

міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України. Рішення 

про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається 

відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів 

палати. У роботі кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з правом дорадчого 

голосу можуть брати участь вчені юристи та народні депутати. 

Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності 

можуть бути оскаржені у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури. 

Відповідно до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 
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155/93, строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії становить 

три роки починаючи з дня першого засідання комісії. Основним завданням 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є визначення рівня професійних знань 

осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та вирішення питань 

про дисциплінарну відповідальність адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія є юридичною особою, має штамп і печатку зі своїм найменуванням. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє у складі двох палат — 

атестаційної та дисциплінарної. 

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію очолює голова, який обирається 

більшістю голосів від загальної кількості членів комісії таємним голосуванням 

на альтернативній основі з числа членів палат на першому засіданні комісії, що 

має бути скликане у 15-денний строк з часу сформування. Заступниками голови 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за посадою є голови палат комісії. 

Голова комісії і голови палат не можуть працювати на цих посадах більше ніж 

два строки підряд. 

Палату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії очолює голова, якого 

обирають більшістю голосів від загальної кількості членів палати таємним 

голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з 

членів палати на першому її засіданні. Голова палати має заступника, який 

обирається в такому самому порядку, як і голова. Голова атестаційної палати 

одночасно є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 

Члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії — адвокати — 

обираються на загальних зборах (конференції) адвокатів Автономної 

Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя, судді — на конференції 

суддів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя. 

Представники відділення Спілки адвокатів України як члени палат обираються 

на зборах відділення Спілки. Члени палат — адвокати, судді та представники 

відділення Спілки адвокатів України — обираються таємним голосуванням на 

альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів. Обраним вважається 

кандидат, за якого подано більше половини голосів учасників зборів 

(конференції). Представник обласної, Київської та Севастопольської міської 
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ради як член атестаційної палати обирається відповідною радою. 

Представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим. Члени палат — представники 

Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міського 

управлінь юстиції — призначаються начальником відповідного управління 

юстиції. 

Ведення документації палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, облік 

і зберігання справ здійснює секретар, який обирається на першому засіданні 

палати з її членів. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія: 

• видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

• приймає Присягу адвоката України; 

• припиняє адвокатську діяльність, анулює свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати про видачу такого 

свідоцтва; 

• здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають з 

Присяги адвоката України, актів законодавства України і Правил адвокатської 

етики; 

• виявляє причини та умови вчинення адвокатами дисциплінарних проступків, 

надання правової допомоги на низькому професійному рівні та розробляє 

рекомендації стосовно заходів, спрямованих на усунення цих причин і умов; 

• ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та організовує їх 

виконання; 

• обирає представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. 

У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність ", інших актів законодавства і Присяги 

адвоката України дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення. На 

підставі цього документа відповідна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

приймає рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання 
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свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Якщо комісія не 

погодиться з рішенням палати, вона може його скасувати і повернути справу на 

новий розгляд до дисциплінарної палати з поновленням строку розгляду справи 

або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу. 

3.2. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

та її палат, порядок їх роботи 

Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії: 

• розглядає заяви осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю; 

• допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційних 

іспитів; 

• приймає кваліфікаційні іспити; 

• ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії: 

• розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, по станови суддів, 

постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії або її членів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, 

організацій на дії адвокатів; 

• вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності, розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення 

про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні ад-

воката до дисциплінарної відповідальності; 

• узагальнює дисциплінарну практику палати та адвокатських об'єднань за рік. 

Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії реалізуються на 

засіданнях комісії, скликання та проведення яких здійснюється відповідно до 

правил, встановлених для засідань палат, головою кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії (його заступниками) з урахуванням кількісного складу 

обох палат із застосуванням правил про кворум, порядок прийняття рішень 

тощо. 

Підготовка засідання палати забезпечується її головою, заступником 

голови або за дорученням голови одним з членів палати. Голова палати 
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визначає час і місце проведення засідання палати і не пізніш як за 10 днів 

повідомляє про це особам, щодо яких вирішуватиметься питання, та іншим осо-

бам, які повинні взяти участь у засіданні палати. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія та її палати мають право запитувати 

та одержувати безоплатно необхідну для здійснення їх повноважень 

інформацію від судів, слідчих органів, органів юстиції, прокуратури, 

внутрішніх справ, інших органів виконавчої влади, адвокатських об'єднань, 

адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також від громадян (за їх 

згодою). Органи та службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніш 

як через 10 днів дати відповідь кваліфікаційно-дисциплінарній комісії. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія щорічно запитує від адвокатських 

об'єднань звіти про якість надання правової допомоги, які складаються за 

результатами проведених ними перевірок, і в разі потреби має право перевірити 

достовірність цих звітів. Перевірки можуть бути здійснені з ініціативи комісії 

або за поданням однієї з палат і в разі надходження до кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії (або її палати) скарг (окремих ухвал, подань, постанов) 

про порушення, вчинені адвокатом адвокатського об'єднання (адвокатом, що 

практикує індивідуально), або низький рівень наданої ним правової допомоги. 

Під час проведення перевірок члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

мають право вимагати від адвокатів і членів керівних органів адвокатських 

об'єднань особистих пояснень щодо питань, які мають бути з'ясовані під час 

перевірки. Результати перевірки розглядаються на засіданні кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії та враховуються у плануванні заходів щодо підвищення 

кваліфікації адвокатів, забезпечення додержання ними Правил адвокатської 

етики, усунення причин і умов, що перешкоджають здійсненню адвокатами 

завдань, покладених на адвокатуру. На підставі матеріалів перевірки голова 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії може вносити подання до дис-

циплінарної палати комісії про притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою 

кваліфікацію. 
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Засідання палати є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 

дві третини членів палати. Палати проводять засідання за потреби, але з 

обов'язковим додержанням установлених строків розгляду заяв і справ. У 

необхідних випадках можуть бути проведені спільні засідання палат. Засідання 

палати веде її голова, а в разі його відсутності — заступник або один з членів 

палати, обраний для цього рішенням палати. Усі члени палати в прийнятті рі-

шення мають рівні права. 

До початку розгляду заяви чи справи особа, яка подала заяву чи стосовно 

якої розглядається справа, має право заявити відвід члену палати, якщо вона 

вважає, що член палати або його родичі зацікавлені в результатах розгляду, чи 

має сумнів у його об'єктивності з інших причин. Питання про заявлений відвід 

вирішується іншими членами палати, присутніми на засіданні, без участі члена, 

якому заявлено відвід, відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі 

рівності голосів член палати вважається відведеним. Член палати, якому 

заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу заявленого відводу. 

Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні палати, 

починається з доповіді голови палати, заступника голови або одного з членів 

палати, який проводив попереднє вивчення поданих матеріалів. Потім 

заслуховуються запрошені на засідання особи, досліджуються необхідні 

документи та матеріали. На засіданні палати ведеться протокол, який 

підписують голова і секретар палати. 

Рішення атестаційної палати щодо видачі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю або щодо відмови у видачі свідоцтва приймається 

відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів 

палати. 

Рішення дисциплінарної палати про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома 

третинами голосів від загальної кількості членів палати. 

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його 

прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами палати, які брали 

участь у засіданні. 
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Член палати може особисто або разом з іншими членами палати 

викласти окрему думку щодо рішення палати. Окрема думка долучається до 

дисциплінарної справи. Якщо рішення у справі з окремою думкою не 

оскаржено, справа надсилається голові Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. Копія рішення палати в триденний строк надсилається (або 

видається) особі, щодо якої вирішувалося питання, а також органу або особі, за 

поданням (заявою, скаргою, постановою, ухвалою) яких розглядалася справа. 

У рішенні палати мають бути зазначені: назва кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду заяви (справи), 

прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка подала заяву (щодо якої розглядається 

справа), її пояснення, зміст заяви (обставини справи), прийняте рішення у 

зв'язку із заявою (міра дисциплінарного стягнення або мотиви закриття 

справи). 

Рішення про відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів, про 

анулювання рішення атестаційної палати або рішення про відмову у видачі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржене 

в місячний строк у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, а рішення про 

накладення на адвоката дисциплінарного стягнення і рішення про припинення 

адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокат-

ською діяльністю — в тримісячний строк у Вищій кваліфікаційній комісії 

адвокатури або в судовому порядку. Скарга на рішення чи дії кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії (або однієї з палат) подається в комісію (або її палату), 

яка його ухвалила, і в семиденний строк разом зі справою надсилається нею на 

розгляд до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або до суду. 

Члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії звільняються від 

виконання своїх службових обов'язків на час роботи комісії зі збереженням 

середньомісячного заробітку за рахунок коштів кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії. 

Раз на рік палати підбивають підсумки своєї діяльності та розробляють 

заходи з підвищення її якості. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

щорічно аналізує роботу комісії, виносить на розгляд комісії підсумки її 
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діяльності. Члени палат про свою роботу інформують органи, які їх обрали 

або призначили. 

3.3. Розгляд заяв про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською 

діяльністю 

Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до 

атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії заяву, нотаріально 

засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту, документ, що 

підтверджує стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не менш як 

два роки, та документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви. 

Атестаційна палата може за необхідності витребувати й інші документи для 

вирішення питання про допуск чи відмову в допуску до складання 

кваліфікаційних іспитів. Одержані документи атестаційна палата розглядає 

протягом місяця з дня їх надходження. 

За результатами розгляду заяви та зазначених документів атестаційна 

палата приймає рішення про: 

• допуск заявника до кваліфікаційних іспитів; 

• витребування додаткових документів; 

• відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів. Кваліфікаційні іспити 

включають відповіді на внесені до екзаменаційних білетів запитання з галузей 

права, Правил адвокатської етики, історії адвокатури, законодавства про 

адвокатуру, запитання членів комісії, а також виконання практичних завдань і 

складання правових документів відповідно до Програми кваліфікаційних 

іспитів. 

Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно 

через рік. 

За  результатами  складання  кваліфікаційних  іспитів атестаційна палата 

приймає рішення про: 

• видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю; 

• відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 
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Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення 

атестаційної палати у строк до одного місяця з моменту прийняття рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю за формою, що додається, якщо для цього немає 

перешкод, пов'язаних з несумісністю. Під час одержання свідоцтва особа, якій 

його вручають, складає Присягу адвоката України. Якщо особа протягом вка-

заного строку не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката 

України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією в установленому порядку анулюється. 

3.4. Розгляд справ про дисциплінарну відповідальність адвоката та 

припинення адвокатської діяльності 

Право порушення дисциплінарного провадження належить голові 

дисциплінарної палати (а в разі його відсутності — заступникові голови), який 

попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката 

до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і 

вимагає від нього письмового пояснення. 

Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за 

виявленням проступку, але не пізніш як через місяць з дня його виявлення, без 

урахування часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. Дис-

циплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня 

вчинення проступку. Справа про притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності повинна бути розглянута не пізніше як у місячний строк з дня 

її порушення. 

За порушення вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність ", інших актів законодавства України, що регулюють діяльність 

адвокатури, Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані 

такі дисциплінарні стягнення: 

• попередження; 

• зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 

строк до одного року; 
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• анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час 

розгляду справи переконається в необґрунтованості скарги (заяви, постанови, 

ухвали) та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності або в недоцільності накладення на нього дисциплінарного 

стягнення за вчинений ним проступок, або визнає, що вчинене виходить за 

межі дисциплінарної відповідальності адвокатів. 

До початку розгляду справи, у разі потреби, провадиться додаткова 

перевірка підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності, яку голова доручає одному з членів дисциплінарної палати. 

При цьому можуть бути витребувані додаткові документи і матеріали. 

Під час розгляду справи участь адвоката, який притягається до 

дисциплінарної відповідальності, є обов'язковою. Повторна неявка адвоката без 

поважних причин не перешкоджає розглядові справи за його відсутності. У 

ході засідання адвокат, який притягається до дисциплінарної відповідальності, 

має право в будь-який момент заявляти клопотання і давати додаткові 

пояснення. За розсудом дисциплінарної палати можуть бути заслухані 

повідомлення інших осіб, запрошених з ініціативи як адвоката, так і палати, 

оголошені документи і досліджені інші матеріали, що є у справі, і ті, що подано 

додатково. 

Рішення виноситься за відсутності адвоката, щодо якого порушено 

дисциплінарну справу. 

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 

адвоката не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається 

таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню. 

Після шести місяців з дня накладання стягнення дисциплінарна палата 

може зняти його достроково за умови бездоганної поведінки адвоката та 

сумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків. 

Рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання 

свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією може бути прийнято у 

випадках: 
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• засудження адвоката за вчинення злочину — після набрання вироком 

законної сили; 

• обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; 

• втрати громадянства України; 

• грубого порушення вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність " та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність 

адвокатури, Присяги адвоката України. 

Висновок: Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність " для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір 

займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну 

відповідальність адвокатів у Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі утворюються строком на 3 роки кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат 

— атестаційної та дисциплінарної. Формування кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури та організаційне забезпечення їх діяльності 

покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та 

Київську і Севастопольську міські Ради народних депутатів. 

Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. Особа, 

яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік. 

 

 

4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури 

 

4.1. Мета створення, склад та порядок формування Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури 

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність " 

та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого 

Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, Вища 

кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-
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дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змінювати рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті 

Міністрів України. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 

входять по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, 

Спілки адвокатів України. 

Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури до 

складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним 

голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з 

членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Обраним вважається кандидат, 

за якого віддано більше половини голосів членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії. Представник від Верховного Суду України до Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури обирається Пленумом Верховного Суду 

України, а представник від Спілки адвокатів України — правлінням цієї 

Спілки. Представник від Міністерства юстиції України призначається 

Міністром юстиції України. 

Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює голова, якого обирають 

таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні 

кандидатів з членів комісії на її першому засіданні.  

Голова комісії має заступника, який обирається в такому самому порядку, 

як і голова. 

Ведення документації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, облік і 

зберігання справ здійснює секретар, який обирається на першому засіданні 

комісії з її членів. 

Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звільняються від 

виконання своїх службових обов'язків на час роботи комісії зі збереженням за 

цей час середньомісячного заробітку за рахунок коштів комісії. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури щорічно інформує про свою 

роботу Кабінет Міністрів України. 



 168 

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної 

комісії адвокатури здійснюється Кабінетом Міністрів України. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури є юридичною особою, має штамп 

і печатку зі своїм найменуванням. 

4.2. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури: 

а) розглядає скарги: 

• на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури або їх палат про: 

— відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів; 

— відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

— анулювання рішення атестаційної палати щодо видачі свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю; 

— накладення на адвоката дисциплінарного стягнення; 

— припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю; 

• на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або 

членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства; 

б) розробляє та затверджує програми і порядок складання 

кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською 

діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською 

діяльністю; 

в) здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури, аналізує практику застосування ними Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність ", Положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною 

комісією адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи 

цих комісій; 

г) схвалює Правила адвокатської етики; 
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д) встановлює порядок здійснення контролю за додержанням 

адвокатами зобов'язань, що випливають із Присяги адвоката України, актів 

законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок організації та 

проведення перевірок, передбачених пунктом 18-1 Положення про 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; 

є) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, 

веде і систематично оприлюднює цей Реєстр; 

є) затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом для 

підтвердження своїх повноважень з представництва або захисту клієнта; 

ж) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю; 

з) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та 

координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з цих 

питань; 

и) вживає заходів до усунення порушень вимог несумісності адвокатської 

діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню 

інших порушень законодавства. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень 

приймає або затверджує положення, рекомендації, роз'яснення, рішення, 

обов'язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями 

адвокатури, адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, на яких поширюється 

їхня дія. 

Підготовка засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 

забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови 

одним із членів комісії. Голова комісії визначає час і місце проведення 

засідання комісії та не пізніш як за 10 днів повідомляє про це особі, що 

звернулася зі скаргою, та іншим особам, які повинні взяти участь у засіданні 

комісії. 

Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є правомочним, якщо 

в ньому бере участь не менше двох третин членів комісії. 
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Вища кваліфікаційна комісія адвокатури свої засідання проводить за 

потреби, але з обов'язковим додержанням установлених строків розгляду скарг. 

Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури веде її голова, а в разі 

його відсутності — заступник або один із членів комісії, обраний для цього 

рішенням комісії. Усі члени комісії мають рівні права у прийнятті рішення. До 

початку розгляду справи у Вищій кваліфікаційній комісії особа, яка подала 

скаргу, має право заявити відвід члену цієї комісії, якщо вона вважає, що він 

особисто або його родичі зацікавлені в результатах розгляду скарги, чи має 

сумнів у його об'єктивності з інших причин. 

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами комісії без 

участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням більшістю 

голосів. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним. Член 

комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу заявленого 

відводу. 

Член Вищої кваліфікаційної комісії, який брав участь у розгляді заяви чи 

справи і прийнятті рішення у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, не може 

брати участь у розгляді цієї справи, якщо це рішення оскаржено. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право:  

• запрошувати на засідання комісії осіб, які звернулися зі скаргою на 

рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, представників 

адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також службових 

осіб; 

• запитувати й одержувати безоплатно необхідну для здійснення своїх 

повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів юстиції, 

прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств, установ, 

організацій, а також громадян (за їх згодою); 

• здійснювати перевірку цільового використання кваліфікаційно-

дисциплінарними комісіями адвокатури їх коштів та якості виконання 

комісіями покладених на них функцій. 
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Органи і службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніше 10 

днів дати відповідь Вищій кваліфікаційній комісії. 

Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

розглядаються в місячний строк з дня їх надходження. 

У разі складності обставин, пов'язаних зі скаргою, чи потреби в додатковій 

їх перевірці голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури може продовжити 

строк розгляду скарги до трьох місяців, письмово повідомивши про це особу, 

яка подала скаргу. 

Розгляд скарги на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 

починається доповіддю голови комісії, його заступника або одного з членів 

комісії, який попередньо вивчав скаргу, справу та документи, що надійшли з 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Потім заслуховуються 

запрошені на засідання особи, досліджуються необхідні матеріали і документи. 

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписують голова і секретар 

комісії. 

У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури 

може ухвалити таке рішення: 

• залишити рішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури без змін, а скаргу без задоволення; 

• змінити рішення; 

• скасувати рішення і надіслати справу до тієї самої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії для нового розгляду, або закрити справу, або прийняти 

справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове 

рішення. 

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточним. Рішення 

Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури приймаються таємним голосуванням 

більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. Рішення викладається 

в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується 

головуючим на засіданні. 

Член комісії може особисто або разом з іншими членами комісії викласти 

окрему думку щодо рішення комісії. Окрема думка додається до справи. 
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У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії мають бути зазначені: назва 

комісії, її склад, місце і час засідання, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка 

подала скаргу, короткий зміст оскарженого рішення, суть скарги, висновок у 

справі, мотиви прийнятого рішення та результати розгляду справи. У 

триденний строк рішення комісії має бути видане особі, щодо якої його 

винесено. 

Скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат і 

членів палат, вчинені з порушенням вимог законодавства, розглядаються 

Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури в порядку, встановленому для 

розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат. 

За результатами розгляду цих скарг Вища кваліфікаційна комісія 

адвокатури приймає рішення про: 

• вжиття заходів до усунення порушень законодавства в діяльності 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палат чи членів палат та 

усунення причин і умов, які сприяли вчиненню порушень; 

• внесення подання органу, що обрав чи призначив члена палати, який грубо 

порушив законодавство під час здійснення своїх функцій в комісії, про його 

дострокове відкликання. 

Висновок: Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність " та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, 

затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змі-

нювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті 

Міністрів України. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 

входять по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, 

Спілки адвокатів України. 

Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури до 

складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним 
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голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з 

членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Обраним вважається кандидат, 

за якого віддано більше половини голосів членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії. Представник від Верховного Суду України до Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури обирається Пленумом Верховного Суду 

України, а представник від Спілки адвокатів України — правлінням цієї 

Спілки. Представник від Міністерства юстиції України призначається 

Міністром юстиції України. 
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Висновок: 

 

Отже, адвокатура України є добровільним професійним громадським 

об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, 

свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних 

громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну 

допомогу. 

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, Законом 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність ", іншими законодавчими 

актами України і статутами адвокатських об'єднань. 

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" 

та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого 

Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, Вища 

кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змінювати рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. 

Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення 

атестаційної палати у строк до одного місяця з моменту прийняття рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю за формою, що додається, якщо для цього немає 

перешкод, пов'язаних з несумісністю. Під час одержання свідоцтва особа, якій 

його вручають, складає Присягу адвоката України. Якщо особа протягом вка-

заного строку не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката 

України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією в установленому порядку анулюється. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті 

Міністрів України. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 

входять по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, 

Спілки адвокатів України. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  88  
 

““АКТИ ЯКІ РЕРУЛЮЮТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ””  

 

 (2 ГОДИНИ) 

 

ПЛАН 

 

1. Роль Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод в системі міжнародно-правових документів. 

2. Структура Європейської Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод та характеристика її складових частин 

3. Характеристика Протоколів Європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, що ратифіковані Україною 

 

Основна література 
 

1. Конституція України Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

черв. 1996р. – Агентство ―Книга Пам’яті України‖, 1996. 

2. Закон України ―Про ратифікацію Конвенції про захист прав та основних 

свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 

до Конвенції‖ // ВВРУ. – 1997. - № 40. – Ст.263. 

3. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (із поправками, 

внесеними відповідно до положень Протоколу №11) // Практика 

Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. - № 2 

4. Регламент Європейського Суду з прав людини // Практика Європейського 

Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. - № 1. 

5. Андріанов К. Правова природа рішень Європейського Суду з прав людини // 

Право України. – 2002. - №3. – С.37. 

6. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за 

захистом своїх прав // Право України. – 2000. - № 8. – С.65-67. 

7. Волинка К.Г. Проблема забезпечення прав і свобод особи в Україні // 

Людина і політика. – 2000. - № 1. – С.64-68. 

8. Головатий С. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні // 

Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. - 

№ 1. 
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9. Гусейнов Л.Г. Просторові межі дії Європейської Конвенції з прав людини 

// Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. 

- № 4. – С.101-108. 

10. Зайцев Ю. Вичерпання національних засобів правового захисту: критерії 

кваліфікації // Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі. – 2000. - № 2. – С.199-203. 

11. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні 

(Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини). – Київ. – 2000. 

12. Карташкин В.А. Механизм защиты прав человека // Журнал российского 

права. – 1999. - № 3-4. – С.3-7. 

13. Липачова Л.М. Зміст конституційного права людини та громадянина на 

звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав 

людини // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ імені 10-річчя 

незалежності України. – 2002. – Вип.1. – С.133-142. 

14. Присяжнюк Т. Система Європейської Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини – унікальний інструмент захисту порушених прав // Право 

України. – 2001. - № 6. – С.32-37. 

ВСТУП 

 

З набуттям Україною державної незалежності та переходом до процесу 

реальної реалізації у світовому і регіональному політико-правовому просторі 

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, виникла необхідність 

створити можливості для кожної людини реального здійснення її прав, свобод 

та обов’язків, закріплених у Всесвітній декларації прав людини. Для цього 

необхідно виробити ефективний механізм реалізації людиною і громадянином 

України їх прав і свобод орієнтуючись на вимоги світової спільноти та на 

регіонального, в першу чергу, Європейського рівня. 

В доктринальних юридичних джерелах відсутнє однозначне тлумачення 

механізму реалізації прав, свобод та обов’язків людини на міжнародному рівні. 

При цьому, в абсолютній більшості випадків, йдеться про міжнародні системи 

захисту прав людини та міжнародно-правовий механізм дії міжнародного 
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співтовариства, пряме застосування міжнародних стандартів, загальність та 

невтручання у внутрішні справи, імплементацію міжнародних договорів і 

стандартів, нагляд та впровадження можливостей в практику, форуми та 

тематику прав людини, механізми судового захисту прав людини, професійні 

стандарти для юристів щодо захисту прав людини, тощо. Щодо регіонального 

механізму, в доктринальних джерелах, найбільш часто, розглядають 

європейські, американські, африканські та деякі інші механізми щодо реалізації 

міжнародних прав та свобод людини. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що ознаками механізму реалізації 

прав, свобод та обов’язків людини щодо міжнародного рівня є: 

а) міжнародне поняття прав людини (їх історія, класифікація, загальність, 

невтручання у внутрішні справи, укладення договорів тощо);  

б) міжнародні стандарти прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 

та їх співвідношення з національним правом;  

в) наглядові процедури та їх впровадження (імплементація) в 

національному праві;  

г) міжнародні форуми прав людини;  

д) особливості тематики прав і свобод людини: прав збройних конфліктів; 

недоторканності; права власності; свободи від дискримінації; свободи совісті; 

економічні, соціальні та культурні права та свободи; свободи окремих груп 

населення; політичні права та свободи. 

Отже, механізм реалізації прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина в Україні щодо міжнародного рівня – це система закріплених в 

міжнародних документах міжнародних стандартів, імплементація їх в 

Українське право, гарантування їх здійснення міжнародними форумами, 

охорона, захист від будь-яких посягань з боку держави і інших міжнародних 

суб’єктів та відновлення порушених прав, свобод та обов’язків. 

Основним міжнародним документом регіонального європейського рівня є 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, яку було 

прийнято Радою Європи в 1950 році, розгляду якій і буде присвячена ця лекція. 
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Мета лекції: розглянути основний міжнародний документ щодо 

захисту прав і свобод людини та громадянина на регіональному європейському 

рівні, визначити його роль, зміст, структуру, основні положення та дати 

характеристику протоколів до Конвенції, які ратифікувала України на сьогодні.   
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1. РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ 

ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В СИСТЕМІ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ. 

 

 

Більш ніж 60 років тому, 4 листопада 1950 року, текст Конвенції про 

захист прав людини і основних свобод було узгоджено і відкрито для 

підписання членами Ради Європи. 

Україна, ставши членом Ради Європи 9 листопада 1995 року, підписала 

конвенцію. З набранням нею чинності для України, після її ратифікації 

Верховною Радою 17 липня 1997 року, наша держава визнала для себе 

обов’язковою юрисдикцію Європейського Суду. В Україні було запроваджено 

механізм гармонізації правової системи нашої держави з нормами й 

стандартами Ради Європи. 

Конвенція – чи не єдиний міжнародний документ, що не тільки закріплює 

права людини, а й створює систему їх захисту. Тому її цінність є не стільки у 

фіксації прав та свобод, скільки у створенні механізму їх імплементації, 

сутність якого полягає у виникненні на європейському просторі особливого 

органу – Європейського Суду з прав людини. 

Крім того, Європейська Конвенція з прав людини є не тільки 

міжнародно-правовим інструментом в галузі прав людини, що має на меті 

захист широкого спектра громадянських і політичних прав особи, разом з тим 

вона є договором, юридично обов’язковим для Високих Договірних Сторін, 

який встановлює систему контролю за здійсненням прав людини в межах 

країни-члена Ради Європи, якою є й Україна. 

Міжнародно-правовим нормам в українській правовій системі віддається 

перевага перед національними (ст. 9 Конституції України). Це обумовлює 

існування наднаціональної системи захисту прав і свобод людини, однією з 

підсистем якої є дієвий правозахисний механізм передбачений Європейською 

Конвенцією про захист прав людини й основних свобод. 

Європейська конвенція з прав людини стала першим міжнародним 

правозахисним документом спрямованим на захист широкого спектру 

цивільних та політичних прав, що запровадив ефективний контрольний 
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механізм. Це стало можливим як завдяки тому, що сам документ був 

представлений у вигляді міжнародної угоди, держави-учасниці якої брали на 

себе відповідні зобов'язання, так і в результаті запровадження системи 

контролю за імплементацією прав на національному рівні. 

Права і свободи, що гарантуються Європейською конвенцією про захист 

прав і основних свобод людини, забезпечуються у першу чергу органами влади 

держав-учасників Конвенції. Діяльність Європейського суду як контрольного 

механізму носить виключно субсидіарний характер, що неодноразово 

підкреслювалося в рішеннях як Європейської комісії з прав людини, так і 

Європейського суду з прав людини. Те, в якій мірі національні суди держав-

учасниць можуть забезпечувати гарантовані Конвенцією права і свободи, 

розглядаючи справи про дію чи бездіяльність органів влади, багато в чому 

залежить від вирішення питання про те, чи можуть суди прямо застосовувати 

положення міжнародних договорів взагалі і Європейської конвенції про захист 

прав і основних свобод людини зокрема. У свою чергу, відповідь на це питання 

залежить від вирішення проблеми дії міжнародного права в рамках 

національної правової системи тієї чи іншої держави-учасниці. 

Відповідно до ст. 9 Конституції то "чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України". 

Разом з тим важливо пам'ятати, що навіть коли відповідно до державного 

(конституційного) права держави міжнародне право користується статусом 

внутрішнього права і має верховенство, подібний статус міжнародне право 

набуває не в силу своєї власної природи, а саме завдяки відповідним нормам 

внутрішньодержавного права. 

Відповідно до п. 1 ст. 17 Закону України від 22 грудня 1993 року "Про 

міжнародні договори України" встановлюється, що якщо міжнародним 

договором України, "укладення якого відбулось у формі закону", встановлені 

інші правила, ніж ті, котрі передбачено внутрішнім законодавством України, то 

застосовуються правила міжнародного договору України. Слід підкреслити, 
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що це правило міститься і в багатьох законах України, прийнятих в останні 

роки. 

Висновок: Таким чином, в Україні Міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для 

норм національного законодавства. 

Конвенція про захист прав і основних свобод людини має такий же 

статус, як і інші законодавчі акти, тобто є частиною національного 

законодавства України згідно із положенням ст. 9 Конституції. 

 

2. СТРУКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ 

ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 

 

Конвенція складається із 3-ох розділів та 59 статей. Учинено в Римі 4 

листопада 1950 року англійською і французькою мовами, обидва тексти є 

однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради 

Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цієї Конвенції 

кожному підписантові (члену Ради Європи). 

Конвенцію ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97 

«Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». 

В розділі 1 (Права і свободи – статті 2-18)  Конвенції визначено: 

- Право на життя (нікого не може бути умисно позбавлено життя 

інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання 

його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання); 

- Право на свободу та особисту недоторканність (кожен має право на 

свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено 

свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої 

законом); 

- Право на справедливий суд (Кожен має право на справедливий і 

публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 
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безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 

прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-

якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Кожен, кого 

обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається 

невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку); 

- Ніякого покарання без закону (нікого не може бути визнано винним у 

вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії 

чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального 

правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. 

Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало 

застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення);  

- Право на повагу до приватного і сімейного життя (Кожен має право на 

повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за 

винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є 

необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 

громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту 

прав і свобод інших осіб); 

- Право на шлюб (чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають 

право на шлюб і створення сім'ї згідно з національними законами, які 

регулюють здійснення цього права); 

- Право на ефективний засіб юридичного захисту (Кожен, чиї права та 

свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний 

засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення 

було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження); 

- Свобода думки, совісті і релігії (Кожен має право на свободу думки, 

совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або 

переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під 

час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і 

ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і 
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приватно. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише 

таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному 

суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, 

здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб); 

- Свобода вираження поглядів (Кожен має право на свободу вираження 

поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати 

і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 

незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати 

ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних 

підприємств); 

- Свобода зібрань та об'єднання (кожен має право на свободу мирних 

зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати 

профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів); 

- Заборона катування (нікого не може бути піддано катуванню або 

нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню); 

- Заборона рабства і примусової праці (нікого не можна тримати в 

рабстві або в підневільному стані. Ніхто не може бути присилуваний 

виконувати примусову чи обов'язкову працю); 

- Заборона дискримінації (користування правами та свободами, 

визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації  за будь-

якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших 

переконань, національного чи соціального походження, належності до 

національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою). 

- Обмеження політичної діяльності іноземців. 

В статті 15 Конвенції визначено відступ від зобов'язань під час 

надзвичайної ситуації, а саме під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка 

загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати 

заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих 

межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не 

суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. 
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Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це право на 

відступ від своїх зобов'язань, у повному обсязі інформує Генерального 

секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття. Вона також 

повинна повідомити Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі 

заходи перестали застосовуватися, а положення Конвенції знову 

застосовуються повною мірою. 

В статті 17 Конвенції визначена заборона зловживання правами (Жодне з 

положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій 

державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти 

будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних 

цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в 

Конвенції). 

Розділ 2 Конвенції присвячений Європейському Суду з прав людини. А 

саме статті 19-51.  

В розділі 3 Конвенції (Інші положення) визначено: 

- Запити Генерального секретаря (на запит Генерального секретаря Ради 

Європи будь-яка Висока Договірна Сторона надає роз'яснення стосовно того, 

яким чином її національне право забезпечує ефективне виконання будь-якого з 

положень цієї Конвенції); 

- Гарантія визнаних прав людини (ніщо в цій Конвенції не може 

тлумачитись як таке, що обмежує чи уневажнює будь-які права людини та 

основоположні свободи, які можуть бути визнані на підставі законів будь-якої 

Високої Договірної Сторони чи будь-якою іншою угодою, стороною якої вона 

є); 

- Повноваження Комітету Міністрів (ніщо в цій Конвенції не стоїть на 

перешкоді повноваженням Комітету Міністрів, наданим йому Статутом Ради 

Європи); 

- Відмова від інших засобів урегулювання спорів (Високі Договірні 

Сторони погоджуються, що без спеціальної домовленості вони не 

користуватимуться існуючими між ними чинними договорами, конвенціями 

або  деклараціями для вирішення - шляхом звернення - спору, який виникає 



 186 

внаслідок тлумачення або застосування цієї Конвенції, засобами 

врегулювання спорів, не передбаченими цією Конвенцією); 

- Територіальне застосування (Будь-яка держава може при ратифікації 

чи будь-коли після цього заявити шляхом повідомлення Генеральному 

секретареві Ради Європи про те, що дія цієї Конвенції поширюється, з 

урахуванням пункту 4 цієї статті, на всі чи деякі з територій, за міжнародні 

відносини яких вона є відповідальною. Дія Конвенції поширюється  на 

територію або території, визначені в повідомленні, з тридцятого дня після 

отримання цього повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи. 

- Застереження (Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції 

або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти зробити застереження стосовно 

будь-якого окремого положення Конвенції з огляду на те, що будь-який чинний 

на той час на її території закон не відповідає цьому положенню. Застереження 

загального характеру згідно із цією статтею не дозволяються. Будь-яке 

застереження, зроблене згідно із цією статтею, має містити стислий виклад 

відповідного закону.  

- Денонсація (Висока Договірна Сторона може денонсувати цю 

Конвенцію тільки зі спливом п'ятирічного строку від дати, коли вона стала її 

стороною, і через шість місяців після подання відповідного повідомлення 

Генеральному секретареві Ради Європи, який інформує про це інші Високі 

Договірні Сторони. Така денонсація не звільняє заінтересовану Високу 

Договірну Сторону від її зобов'язань за цією Конвенцією стосовно будь-якого 

діяння, яке могло бути порушенням таких зобов'язань і могло бути здійснене 

нею до дати, від якої денонсація набирає чинності. Будь-яка Висока Договірна 

Сторона, яка перестає бути членом Ради Європи, перестає бути і стороною цієї 

Конвенції на тих самих умовах.  

- Підписання і ратифікація (Ця  Конвенція відкрита для підписання 

членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації.  Ратифікаційні грамоти 

передаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи. Ця 

Конвенція набирає чинності після депонування десяти ратифікаційних грамот. 

Стосовно будь-якого підписанта цієї Конвенції, що ратифікуватиме її після 
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набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності з дня депонування його 

ратифікаційної грамоти. Генеральний секретар Ради Європи  повідомляє всіх 

членів Ради Європи про набрання Конвенцією чинності, про Високі Договірні 

Сторони, які ратифікували її, та про подальше депонування ратифікаційних 

грамот.  

Висновки: Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного 

життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть 

втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання 

здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в 

інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 

країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи 

моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД, 

ЩО РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ 

 

Серед 14 Протоколів до Європейської Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод Україною було ратифіковано наступні протоколи:  

Перший протокол від 20.03.1952 (Стаття 1. Захист власності. Кожна 

фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не 

може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на 

умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави  

вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати 

контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для 

забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.; Стаття 2. Право на 

освіту. Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава при 

виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, 

поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до їхніх 

релігійних і світоглядних переконань. Стаття 3 Право на вільні вибори. Високі 
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Договірні Сторони зобов'язуються  проводити  вільні вибори з розумною 

періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечують вільне 

вираження думки народу у виборі законодавчого органу.) 

Протокол N 2 від 06.05.1963 (Про надання Європейському суду з прав 

людини повноважень робити консультативні висновки. Суд може на запит 

Комітету міністрів робити консультативні висновки з правових питань,  які 

стосуються тлумачення Конвенції і протоколів до неї. Такі висновки не 

поширюються на питання, які стосуються змісту та обсягу прав і свобод, 

визначених у розділі I Конвенції та протоколах до неї, або на будь-яке інше 

питання, яке Комісія, Суд або Комітет міністрів можуть розглядати внаслідок 

будь-якого провадження, яке може бути порушене відповідно до Конвенції. 

Рішення Комітету міністрів про подання запиту щодо консультативного 

висновку Суду приймається більшістю у дві третини голосів представників,  які 

мають право брати участь у засіданнях Комітету.)   

Протокол N 4 від 16.09.63 (про захист прав людини і основоположних 

свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у 

Першому протоколі до неї. Стаття 1. Заборона ув'язнення за борг. Нікого не 

може  бути  позбавлено  свободи  лише  на підставі неспроможності виконати 

своє договірне зобов'язання. Стаття 2. Свобода пересування. Кожен, хто 

законно перебуває на території будь-якої держави, має право вільно 

пересуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території. 

Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На 

здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, 

що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 

інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного 

порядку, запобігання злочину, для захисту здоров'я чи моралі або з метою 

захисту прав і свобод інших осіб. Стаття 3. Заборона вислання громадянина. 

Нікого не може бути вислано, шляхом застосування індивідуальних або 

колективних заходів, з території держави, громадянином якої він є. Нікого не 

може бути позбавлено права в'їзду на територію держави, громадянином якої 
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він є. Стаття 4. Заборона колективного вислання іноземців. Колективне 

вислання іноземців заборонено). 

Протокол N 7 від 22.11.84 (Про захист прав людини і основоположних 

свобод. Стаття 1. Процедурні гарантії, що стосуються вислання іноземців.  1. 

Іноземець, який законно проживає на території держави, не може бути 

висланий за її межі інакше ніж на виконання рішення, прийнятого відповідно 

до закону, і повинен мати можливість: a) наведення доводів проти свого 

вислання; b) перегляду своєї справи; і c) представлення з цією метою перед 

компетентним органом або перед особою чи особами, призначеними цим 

органом. 2. Іноземець може бути висланий ще до того,  як він  здійснив свої 

права, передбачені в підпунктах "a", "b" та "c" пункту 1 цієї статті,  коли таке 

вислання є необхідним в інтересах публічного порядку або ґрунтується на 

міркуваннях національної безпеки. Стаття 2 Право на оскарження в 

кримінальних справах. 1. Кожен, кого суд визнав  винним у вчиненні 

кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції 

факту визнання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього 

права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється 

законом. 2. Із цього права можуть поширюватися винятки для передбачених 

законом незначних правопорушень або коли відповідну особу судив у першій 

інстанції найвищий суд, або коли її було визнано винною і засуджено після 

оскарження виправдувального вироку. Стаття 3 Відшкодування в разі судової 

помилки. Якщо остаточним  рішенням особу було засуджено за вчинення 

кримінального правопорушення і якщо на  підставі нового чи нововиявленого 

факту, який беззаперечно доводить наявність судової помилки, винесений їй 

вирок було потім скасовано або її було помилувано, то ця особа, яка зазнала 

покарання в результаті такого засудження, одержує відшкодування згідно із 

законом або практикою відповідної держави, якщо тільки не буде доведено, що 

зазначений невідомий факт не було свого часу виявлено повністю або частково 

з вини цієї особи. Стаття 4. Право не бути притягненим до суду або покараним 

двічі. 1. Нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в 

порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої 
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держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або 

засуджено відповідно до закону та кримінальної процедури цієї держави. 2. 

Положення попереднього пункту не перешкоджають відновленню провадження 

у справі згідно із законом та кримінальною процедурою відповідної держави за 

наявності нових або нововиявлених фактів чи в разі виявлення суттєвих 

недоліків у попередньому судовому розгляді, які могли вплинути на результати 

розгляду справи. 3. Жодних  відступів від положень цієї статті не допускається 

на підставі статті 15 Конвенції. Стаття 5 Рівноправність кожного з подружжя. 

Кожен з подружжя у відносинах між собою і в їхніх відносинах зі своїми 

дітьми користується рівними правами та обов'язками цивільного характеру, що 

виникають зі вступу у шлюб, перебування в шлюбі та у випадку його 

розірвання. Ця стаття не перешкоджає державам вживати таких заходів, що є 

необхідними в інтересах дітей).  

Протокол N 11 від 11.05.1994 (Передбачає перебудову контрольного 

механізму, створеного Конвенцією про захист прав і основних свобод людини. 

Існуючий текст розділів II - IV Конвенції (статті 19 - 56) і Протокол N 2,  який 

надає Європейському суду з прав людини повноваження робити 

консультативні висновки, замінюються нижченаведеним розділом II Конвенції 

(статті 19 - 51): Розділ II Європейський суд з прав людини). 

Протокол N 14 від 13.05.2004 (який змінює контрольну систему 

Конвенції. Вносяться зміни до статей Конвенції 23 Строк повноважень і 

звільнення з посади. 1. Судді обираються строком на дев'ять  років. Вони не 

можуть бути переобрані. 2. Строк   повноважень  суддів  спливає, коли вони  

досягають 70-річного віку. 3. Судді  обіймають  посаду доти, доки їх не 

замінять. Проте вони продовжують вести ті справи, які вже є в їхньому 

провадженні. 4. Жодний суддя не може бути звільнений з посади, якщо тільки 

інші судді більшістю у дві третини голосів не ухвалять рішення про його 

невідповідність установленим вимогам". Зміни інших статей та вилучення 

деяких - пункт 2 статті 22 Конвенції, стаття 24). 

Висновок: Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 
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принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним 

чином не обмежують право держави  вводити в дію такі закони, які вона вважає 

за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно 

до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів 

або штрафів; Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава при 

виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, 

поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до їхніх 

релігійних і світоглядних переконань. Високі Договірні Сторони 

зобов'язуються  проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом 

таємного голосування в умовах, які забезпечують вільне вираження думки 

народу у виборі законодавства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - 

Конвенція) сьогодні на повних підставах оцінюється як одне з найбільших 

досягнень Ради Європи. Вона являє собою фундаментальну основу всього 

комплексу міжнародно–правового регулювання в галузі прав і свобод людини, 

її законних інтересів та потреб. 

У результаті глибинних демократичних перетворень, що відбулися на 

Європейському континенті на тлі Другої світової війни, у 1949 році була 

заснована Рада Європи - міжнародна регіональна організація європейських 

держав, які проголосили своєю метою розширення демократії, зближення усіх 

народів Європи, захист прав людини, співробітництво з основних питань права, 

культури, освіти, інформації, охорони навколишнього середовища. 

Від самого початку діяльності Ради Європи принцип поваги прав людини 

став одним з наріжних каменів цієї організації. Рада Європи забезпечує високі 

стандарти захисту прав людини в державах-членах насамперед завдяки дії 

Конвенції. Вона була підписана 4 листопада 1950 року десятьма європейськими 

державами в Римі. Ця Хартія прав людини стала фундаментом усього 

комплексу міжнародно–правового регулювання в галузі прав людини, її 

законних інтересів та потреб, відправною точкою на шляху цивілізованих 

європейських держав до втілення в життя загальнолюдських цінностей. 

Актом міжнародного визнання України як демократичної правової 

держави став вступ нашої країни 9 листопада 1995 року до Ради Європи та 

ратифікація Верховною Радою Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та Протоколів до неї. 

З часу набрання чинності Конвенцією було прийнято 11 Протоколів, які 

стали її невід’ємною частиною. Протоколи розширили діапазон гарантованих 

прав і свобод людини та вдосконалили механізм їх захисту. 

Саме завдяки ефективному забезпеченню прав особи, що зокрема 

передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав, 
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Конвенція стала першим міжнародним правовим документом, спрямованим 

на захист широкого спектра громадянських та політичних прав. 

Конвенція та Протоколи до неї за юридичною природою є обов’язковим 

міжнародним правовим договором, який запровадив систему наднаціонального 

контролю за дотриманням прав людини на внутрішньодержавному рівні. 

Права й свободи, передбачені Конвенцією, обіймають найважливіші 

сторони життя особи і мають громадянську, політичну, економічну та 

соціальну спрямованість. Головні з них – право на життя, свободу, особисту 

недоторканність особи, вільне пересування, свободу думки, совісті, релігії, 

виявлення поглядів, мирних зборів й асоціацій, право на створення сім’ї, повагу 

до особистого і сімейного життя, право на справедливий судовий розгляд, 

мирне володіння майном, заборона дискримінації, катувань, рабства та 

примусової праці, неприпустимість покарання без закону. 

Разом з тим Конвенція встановлює, що з метою захисту інтересів 

держави, національної безпеки, економічного добробуту, здоров’я та моралі 

суспільства, прав і свобод інших людей чи запобігання злочинам або 

заворушенням країни-учасниці можуть обмежувати права людини, 

проголошені Конвенцією. Однак таке право держав також не є абсолютним, і за 

жодних обставин не можуть бути порушені зобов’язання держави поважати 

право особи на життя, обов’язки щодо заборони катувань, рабства, 

неприпустимості зворотної дії закону. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 
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зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських 

авторів необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з 

урахуванням положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 


