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Досліджуючи питання про правовий статус адвоката, зокрема про його 

структуру, ми неодноразово доходили до висновку, за яким права та обов’язки 

є вихідними та загальноприйнятими елементами, які в сукупності з правовими 

гарантіями та відповідальністю забезпечують необхідну універсальність, сис-

темність та дієвість такої категорії як правовий статус адвоката [1, с. 19; 

2, с. 111; 3, с. 109]. Права та обов’язки захисника, за твердженням 

О.В. Маслюк, є «стрижнем його процесуального статусу, який, в свою чергу, 

являється «дзеркалом» його правового положення в кримінальному про-

вадженні в цілому» [4, с. 259]. Така їх особливість обумовлена тим, що держа-

ва покладаючи на адвоката обов’язок щодо надання професійної правової до-

помоги, повинна забезпечувати його й відповідним комплексом прав для на-

лежного її надання. 

В аспекті даного дослідження актуальним залишається питання щодо роз-

криття сутності й такого поняття як «повноваження», оскільки, як відмічає 

В.В. Груздєв, дане поняття «широко вживається в теорії, законодавстві та пра-

возастосовній практиці поряд з такими загальноправовими поняттями, як «су-

б'єктивне право» і «юридичний обов'язок»» [5, с. 91]. Незважаючи на таку ши-

року сферу застосування вищевказаного поняття, в юридичній літературі від-

сутня єдина позиція щодо його сутності. Слід відмітити те, що непослідовним 

в розкритті сутності поняття «повноваження адвоката» є й український зако-
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нодавець, який в одному випадку розглядає його в якості права адвоката (ч. 1 

ст. 24 Правил адвокатської етики [6]), а в іншому – вже як сукупність його 

прав та обов’язків (ч. 2 ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» [7]). 

Доволі поширеною серед науковців є точка зору, відповідно до якої повно-

важення сприймаються в якості суб’єктивних прав особи [8, с. 61; 9, с. 58]. В 

якості права, що надається кому-небудь, на вчинення чого-небудь, повнова-

ження розглядаються й в тлумачних словниках [10, с. 904]. Іншої точи зору 

притримуються, зокрема В.М. Івакін, який вказує на те, що повноваження 

представника «відрізняються від самостійних процесуальних прав осіб, які бе-

руть участь у справі, трьома істотними ознаками: а) вони являють собою пра-

вові можливості вчинення процесуальних дій не від свого власного імені, а від 

імені іншої особи; б) повноваження є похідними від процесуальних прав, яки-

ми наділені особи, які беруть участь у справі; в) виникнення і подальше існу-

вання повноважень у представника, за загальним правилом, залежать від волі 

особи, яку представляють» [11, с. 304].  

В даному випадку заслуговує на увагу позиція С.В. Купрейченко, який до-

сліджуючи правове становище захисника в кримінальному процесі, вказує на 

те що «повноваження відрізняється від права, оскільки реалізується не внаслі-

док вільного волевиявлення процесуального суб'єкта, а внаслідок покладання 

на нього процесуального обов'язку, який він не тільки може, а й повинен вико-

нати. Для процесуального повноваження не характерна диспозитивність, яка 

характерна для права» [12, с. 10]. Ми поділяємо таку точку зору, та вважаємо, 

що повноваження, крім прав включають до свого змісту й обов’язки. Такої по-

зиції притримуються й ряд науковців [13, с. 102; 14, с. 9; 15, с. 153]. Відтворе-

на вона і в юридичній енциклопедії, де повноваження розглядаються в якості 

сукупності прав і обов’язків державних органів і громадських організацій, а 

також посадових, та інших осіб, закріплених за ними у встановленому законо-

давством порядку для здійснення покладених на них функцій [16, с. 590]. По-

зитивність даного визначення полягає і у вказівці на те, що такі права закріп-

люються за суб’єктами у встановленому законодавством порядку саме для 

здійснення покладених на них функцій. 

Слід врахувати й твердження О.С. Іоффе, який вказував на те, що повно-

важення не є суб’єктивним правом, так як представник завдяки повноважен-

ням набуває не права, а тільки можливість здійснення чужих прав і обов'язків 

або набуття їх для іншої особи [17, с. 202-203]. В якості правової можливості 

повноваження адвоката розглядає А.Т. Філіппова, зазначаючи: «Повноваження 

адвоката – надані і гарантовані законом правові можливості адвоката, що до-

зволяють йому за допомогою власних активних дій максимально повно нада-

вати кваліфіковану юридичну допомогу довірителям» [18, с. 11]. Подібної точ-

ки зору притримується й І.О. Табак [19, с. 21]. 

На підставі вищевикладеного можна дійти до висновку, за яким під повно-

важеннями адвоката слід розуміти сукупність прав та обов’язків, що надають-
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ся йому в установленому законом порядку, з метою створення належних мож-

ливостей щодо здійснення ним своєї діяльності по наданню відповідної профе-

сійної правничої (правової) допомоги. 
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Спадковий договір як спосіб розпорядження майном на випадок смерті 

функціонує в законодавстві окремих європейських країн. Зокрема, спадковий 

договір може бути підставою спадкування відповідно до законодавства Німеч-

чини, Австрії, Швейцарії, Угорщини. В Україні цей інститут спадкового права 

появився з прийняттям 16 січня 2003 року нового Цивільного кодексу.  

І хоча з часу запровадження спадкового договору минуло понад 13 років, пи-

тання його правової природи залишається досі актуальним. 

В українському законодавстві поняття спадкового договору відображає ст. 

1302 ЦК України, відповідно до положень якої «за спадковим договором одна 

сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони 

(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужува-

ча». Сам законодавець не визначив, до якого типу договорів належить спадковий 


