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представників сексуальних меншин, а також деяких враз-
ливих груп населення – наркоманів, віл-інфікованих, 
яке має наслідком їхню дискримінацію. представни-
ки цих груп скаржаться, що міліція постійно ігнорує 
насильство проти них, а інколи потурає цьому. при-
кладами дискримінації з боку правоохоронних органів 
можуть слугувати примусова дактилоскопія осіб певної 
національності (зокрема, ромів) та масові обшуки. 

7. рівність у реалізації права на свободу вираження 
поглядів

реалізація права на інформацію у мешканців сіл, ма-
лих міст та обласних центрів суттєво відрізняється. у 
країні є місцевості, де працює тільки радіо, місцевості, 
де є тільки радіо та перший загальнонаціональний ка-
нал телебачення. доступ до інтернету і якість зв’язку 
також суттєво залежать від місця проживання. це по-
роджує значну нерівність у реалізації права на свободу 
вираження поглядів. [4]

таким чином, в україні принцип рівності відображе-
ний у загальній формі в галузевих законах, нормах ци-
вільного та  адміністративного законодавства. але в цих 
нормативно-правових актах відсутні антидискриміна-
ційні положення, які унеможливлювали би дискриміна-

цію в різних сферах суспільного життя, таких як працев-
лаштування, освіта, медична допомога, надання житла,  
доступ до публічних та соціальних послуг, контрактні 
відносини між фізичними особами, фізичними та юри-
дичними особами тощо, та запроваджували б ефективні 
механізми та обов’язки державних органів щодо захис-
ту від дискримінації й отримання компенсації завданої 
шкоди. 

відсутність ясної і чіткої кваліфікації певних дій 
як дискримінації породжує безвідповідальність: дис-
кримінація в україні практично не карається (а це, у 
свою чергу, стимулює подальшу дискримінацію). пе-
реважна більшість нормативно-правових актів містять 
сакраментальну фразу: “особи, винні в порушенні 
законодавства, несуть цивільно-правову, адміністра-
тивну чи кримінальну відповідальність відповідно до 
законодавства україни”. але цивільно-правова та адмі-
ністративна відповідальність за дискримінаційні дії в 
законодавстві не визначена. що стосується криміналь-
ної відповідальності, то вона застосовується тільки до 
фізичних осіб. отже, представники меншин практично 
не захищені від дискримінаційних дій з боку юридич-
них осіб.
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відповідно до ст. 55 конституції україни найви-
щою юридичною гарантією прав і свобод людини і 
громадянина є їх судовий захист, який здійснюється 
шляхом конституційного, цивільного, господарсько-
го, адміністративного і кримінального провадження. 
у рамках усіх видів проваджень, зокрема і цивільно-
го провадження, значною мірою реалізується й таке 
конституційне право, як право на одержання правової 
допомоги. основним суб’єктом, на якого покладено 
обов’язок надання такої допомоги, є адвокатура, яка 
в цивілізованому світі є індикатором рівня розвитку 
демократії у суспільстві, а належна діяльність якої є 
однією із основних ознак рівня захищеності прав лю-
дини. 

у даному випадку слід погодитися із твердженням 
комітету Міністрів ради Європи, що наголошує на важ-
ливій ролі адвокатів у забезпеченні захисту прав люди-
ни, розглядаючи їх діяльність як один із основних склад-
ників розбудови верховенства права у кожній країні.

проблема визначення терміну «правовий статус ад-
воката» та його складових була предметом досліджень 
багатьох сучасних науковців. серед вчених, які дослі-
джували окремі аспекти даної проблеми, доцільно вио-
кремити праці Бойка а.д., варфоломєєвої т.в., сафуль-
ка с.ф., святоцького о.д.,  Хотенець п.в. та інші. 

для розкриття питання про правовий статус адво-
ката автор ставить перед собою завдання провести те-
оретичний аналіз термінів «статус», «правовий статус 
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адвоката», розкрити складові елементи останнього, а та-
кож проаналізувати окремі норми закону україни «про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», що розкривають 
певні аспекти правового статусу адвоката. 

термін «адвокат» (від лат. Advocatus) – юридичний 
консультант, судовий захисник. цей термін походить від 
латинського слова «advocare» – закликати на допомогу. 
під вказаним терміном «адвокат» завжди сприймався 
юрист, що надає професійну правову допомогу шляхом 
консультацій, захисту інтересів клієнтів у суді тощо.

вперше в українському законодавстві офіційне за-
кріплення терміну «адвокат» відбулося лише з прийнят-
тям закону україни «про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» [1], у п.1 ч.1 ст. 1 вказаного закону зазначено, 
що адвокат – фізична особа, яка здійснює адвокатську 
діяльність на підставах та у порядку, передбачених цим 
законом. дотепер, зокрема, в попередньому законі укра-
їни «про адвокатуру» (втратив чинність у зв’язку з при-
йняттям закону україни «про адвокатуру та адвокатську 
діяльність») розкриття терміну «адвокат» відбувалося 
шляхом визначення вимог до особи, яка може бути пре-
тендентом на отримання статусу адвоката (ст. 2 закону 
україни «про адвокатуру») 

для розкриття поставленого перед автором питання 
необхідно розкрити термін «статус». у даному випадку 
можна зробити однозначний висновок про те, що в юри-
дичній літературі термін «статус» розроблено стосовно 
конкретної особистості (наприклад, адвоката, судді, про-
курора тощо), а тому як в теорії, так і у практиці наяв-
ні різні погляди на елементний склад статусу. на нашу 
думку, найсприятливішим для цілей дослідження право-
вого статусу адвоката є підхід, який у своєму дисерта-
ційному дослідженні розкриває п.в. Хотенець, за яким 
термін «статус адвоката» охоплює: права й обов’язки 
адвоката, відповідальність адвоката та гарантії його ді-
яльності адвоката. всі ці елементи складають собою за-
гальний статус адвоката, поряд з яким слід вирізняти і 
його статус в окремих правозастосовних процедурах [2, 
ст.11]. у даному випадку п.в. Хотенець визначає два 
блоки, що складають правовий статус адвоката, а саме 
права, обов’язки, відповідальність і гарантії діяльності 
адвоката як суб’єкта відповідних правовідносин і як чле-
на певної адвокатської корпорації. 

отже, найбільш розповсюдженим є сприйняття ста-
тусу адвоката, який включає в себе поєднання прав та 
обов’язків адвоката, відповідальності та гарантій його 
діяльності, які закріплені не тільки в законі україни 
«про адвокатуру та адвокатську діяльність», в галузях 
процесуального законодавства (зокрема, і цивільного 
процесуального), а також у корпоративних актах тих чи 
інших адвокатських об’єднань. 

у той же час у юридичній літературі наявні і інші 
розуміння правового статусу адвоката. так, а.д. Бойко 
у своєму дисертаційному дослідженні вказує, що, крім 
вищезазначених елементів, термін «правовий статус» 
включає в себе також і вимоги, які надають право осо-
бі здійснювати адвокатську діяльність. він зазначає, що 
наукове і практичне значення вказаного терміну полягає 
в тому, що на його основі формуються вимоги, що визна-
чають професійну компетентність адвоката, програми 
професійної підготовки претендентів на статус адвоката, 
а також і систему підвищення кваліфікації як адвокатів, 
так і керівників адвокатських об’єднань [3, ст.9].  цей же 
автор вказує і на необхідності більше уваги приділяти 
моральним якостям претендента на отримання статусу 
адвоката, що підвищить рівень надання кваліфікованої 
юридичної допомоги адвокатами.

одним із кроків забезпечення можливості надання 
високоякісної професійної правової допомоги є діяль-
ність незалежної професійної адвокатури щодо здій-
снення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги клієнту. з цією метою і було ухва-
лено закон україни «про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», прийняття якого очікували багато років 
та на якого було покладено багато сподівань. оскільки 
попередній закон україни «про адвокатуру» вже не за-
безпечував ефективних умов для розвитку та діяльності 
адвокатури, а, головне, не відповідав сучасним реалі-
ям здійснення ефективного захисту (представництва) в 
умовах правового суспільства. 

проаналізувавши положення вказаного закону, на 
перший погляд, можна зробити висновок про  значне під-
вищення правового статусу адвоката, шляхом значного 
розширення кола його повноважень, збільшення гарантій 
його діяльності, певне врегулювання його відповідаль-
ності але в даному випадку, на жаль, слід погодитися з 
твердження олександра заруцького: «новим законом 
обсяг професійних прав адвокатів кількісно збільшено, 
проте, здебільшого, не шляхом якісних змін, а шляхом, 
фактично, штучного виокремлення певних прав із пере-
ліку тих, що гарантувались і раніше» [4]. крім того, слід 
констатувати і той факт, що ряд з таких прав мають тільки 
декларативний характер і належним чином не можуть ви-
користовуватися у практичній діяльності адвоката. 

так, у п.7 ч.1 ст.20 даного закону передбачено, що 
адвокат має право збирати відомості про факти, що мо-
жуть бути використані як докази, в установленому зако-
ном порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, до-
кументи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати 
осіб за їх згодою. у даному випадку зовсім неврегульо-
ваним є процесуальний порядок вилучення  адвокатом 
від осіб речей та документів, а тому залишається незро-
зумілим механізм реалізації адвокатом вказаного права 
та процесуального статусу таких документів (речей), 
зокрема, при розгляді цивільних справ. крім цього, ад-
вокат позбавлений можливості належного використання 
і такого закріпленого в законі права, як права на прове-
дення опитування осіб за їх згодою. по-перше, знову ж 
таки не встановлено процесуального механізму реаліза-
ції адвокатом свого права, а це може призвести навіть до 
того, що такі дії будуть розглядатися як тиск на свідка.  
по-друге, законодавцем не встановлена правова приро-
да вказаних показань осіб, а саме щодо можливості їх 
віднесення до засобів доказування, що передбачаються, 
зокрема, цпк україни. 

Безсумнівно, що, крім ряду негативних, в даному за-
коні закріплена значна кількість і позитивних рис. зо-
крема, у законі закріплена кардинально нова система 
формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури (їх склад обирається та відкликається ви-
ключно з-поміж числа адвокатів органами адвокатського 
самоврядування), що певним чином підвищує незалеж-
ність адвокатури в цілому.

позитивними є також посилення гарантій захисту 
діяльності адвоката, зокрема, встановлення обов’язку 
органа або посадової особи, які затримали адвоката або 
застосували до нього запобіжний захід, негайно повідо-
мити про це відповідну раду адвокатів регіону. також 
досить детально розписано порядок проведення обшуку 
адвоката та їх огляду. щодо інших гарантій, то вони ма-
ють здебільшого декларативний характер або дублюють 
норми існуючих законів.

дискусійними у зв’язку з прийняттям вказаного за-
кону залишається питання про притягнення адвокатів до 
дисциплінарної відповідальності, щодо стажування осо-
би, яка виявила бажання стати адвокатом, та інші, які є  
темами окремих наукових досліджень.

отже, під правовим статусом адвоката слід розуміти 
поєднання прав та обов’язків адвоката, відповідальнос-
ті та гарантій його діяльності, які закріплені не тільки 
в законі україни «про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність», а і в інших нормативно-правових актах. Без-
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сумнівно, вищевказаний закон значно підвищив рівень 
правового статусу адвоката, але і в ньому містяться ряд 

недоліків, що можуть негативно відбитися на процесі 
надання правової допомоги в україні.
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при здійсненні прав й основоположних свобод часто 
виникає проблема визначення меж правомірної поведінки 
особи в діяльності правоохоронних органів та спецслужб. 
при цьому можливі різноманітні варіанти здійснення прав 
й основоположних свобод, які виходять власне за межі іс-
нуючого їх обсягу: 1) при такій реалізації порушуються 
права і законні інтереси інших осіб; 2) має місце ущемлен-
ня та перешкоджання у здійснення прав і законних інтер-
есів іншим особам; 3) порушується правопорядок, публіч-
ний порядок загалом; 4) виникає дилема між особистими 
та корпоративними інтересами тощо [1, c. 21].

зокрема, у діяльності служби безпеки україни про-
блема обмеження прав людини й основоположних сво-
бод пов’язана з метою захисту національної безпеки, 
громадської безпеки, конституційного ладу і сталого 
розвитку суспільства. визначення цих параметрів діяль-
ності спецслужби дає змогу забезпечити легітимність її 
оперативно-розшукових заходів та інших негласних дій 
відповідно до конституції і законів україни.

виходячи з вищевикладеного, метою цього дослі-
дження буде з’ясування допустимих легітимних меж 
обмеження прав людини і основоположних свобод у 
діяльності служби безпеки україни через призму прин-
ципу пропорційності. у цій роботі буде проаналізована 
природа та основні критерії обмежень прав людини і 
основоположних свобод, місця й ролі принципу пропо-
рційності в обмеженні прав людини і основоположних 
свобод, а також природа оперативно-розшукової діяль-
ності та негласних засобів служби безпеки україни в 
цьому контексті.

щодо природи обмеження прав людини і основопо-
ложних свобод існують різні думки вчених. зокрема, на 
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думку М. селівона, обмеження права – це звуження його 
обсягу на передбачених законом підставах і в певному 
порядку [2, c. 40]. п. рабінович та і. панкевич вважають, 
що під обмеженнями прав слід розуміти звуження їх зміс-
ту та скорочення обсягу [3, c. 25]. о.ф. скакун трактує 
правові обмеження як правове стримування протиправ-
ного діяння, що створює умови для реалізації, охорони, 
захисту інтересів конфронтуючої сторони суспільства 
[4, c. 295]. однак, на нашу думку, обмеження прав лю-
дини і основоположних свобод не можна розглядати як 
звуження їх змісту, їх зміст за своєю природою виражає 
певний обсяг правомочностей суб’єкта, що визначається 
з можливістю реалізації прав і законних інтересів інших 
суб’єктів права. допустимими межами обмеження прав 
людини і основоположних свобод є права і свободи ін-
ших осіб, а також загальний (суспільний) інтерес, що ви-
ражається через принцип пропорційності. у такому разі 
щодо прав людини і основоположних свобод законодав-
ство, судова й адміністративна практика мають визнача-
ти допустимі межі реалізації суб’єктивного публічного 
права, оскільки вони в системі цінностей можуть пору-
шувати права і свободи інших осіб або суспільний інтер-
ес. таким чином, звуження прав людини і основополож-
них свобод за своїм змістом означає зменшення якісних 
характеристик певного права, а скорочення – кількісних 
його характеристик.

російський конституціоналіст Б. ебзєєв визначає об-
меження прав як допустимі конституцією та встановле-
ні на законодавчому рівні виключення з конституційних 
статусу людини та громадянина, а також виключення з 
кола правомочностей, які є нормативним змістом осно-
вних прав та свобод [5, c. 24]. натомість в.і. гойман 


