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Перші згадки про Інститут Адвокатури на
українських землях
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Зародження правової системи, і, відповідно, адвокатури відбулося починаючи
від міст - держав Північного Причорномор’я, як носіїв римської правової
традиції та Київської Русі, в часи якої захисниками у судах могли бути
«послухи», «видоки», здебільшого – рідні, друзі, члени однієї громади.
Вперше про інститут захисту та інститут представництва згадано в фіксованих
законодавчих актах кінця ХIV – початку XV ст. – Псковській та
Новгородській судних грамотах.
У ХV ст. на українських землях відбувається поступовий розвиток професійної
адвокатури, що зумовлювалось поширенням магдебурзького права та
утворенням міських судів. У цей період поняття «адвокат» ще не мало
визначеного терміну, використовувався термін «посол», найчастіше –
«прокуратор», що є аналогічним відповідним назвам у німецьких правових
пам`ятках.
Фактичне становлення Інституту Адвокатури українського зразка відбулося у
литовсько-польську добу XVI-XVIII ст. У І Литовському Статуті (1529 р.)
вказується «заступництво у речах» і «приятель»; у 2 ІІ ЛС (1566) – «речник»,
«умоцованый», «поручник»;

Адвокати Волині XVII ст. (з актових книг
повітових судів Волинського воєводства)
В XVI cт., «поленіпотенти» виконували
функції адвокатів, обслуговуючи своїх
родичів або друзів. В середині XVII cт.
на Волині уже існувала сформована
група професійних правників, які вели в
судах справи впливових політичних та
духовних осіб держави і самі
відігравали помітну роль в суспільнополітичному житті Волині, Речі
Посполитої та козацької України.
Адвокати того часу: Прокіп
Верещака – сподвижник гетьмана
Івана Виговського та один із вірогідних
співавторів Гадяцького договору (1658).
Федір Бонякевич, Томаш
Гуляницький. Адвокатські династії:
Верещаків (Прокіп, Максиміліан);
Виговських – Миколай і Федір
виконували функції пленіпотентів у
князя Андрія Пузини та у Луцького
православного єпископа.

Адвокати КиєвоПечерської Лаври
XVIII ст.
(монастирські стряпчі)
Починаючи
з
XVII
ст.
поняття «стряпчий» означало
чин деяких службових осіб,
що виконували різноманітні
господарські обов'язки при
царському дворі. У XVIII ст.
це
був
урядовець
при
губернських прокурорах, що
здійснював судовий нагляд у
повітах Росії. З XIX ст. це була
особа,
допущена
до
адвокатської
практики
в
комерційних судах.
Особливу
категорію
становили монастирські і
архієрейські стряпчі, які крім
чернечої
діяльності
виконували різні доручення,
пов’язані із матеріальними
інтересами обителі чи цілої
єпархії.

•ІЄРОФЕЙ, рр. н. і см. не встан., – намісник
Трубчевського Чолнського монастиря;
•ВАРСОНОФІЙ (Тихонович Венедикт), 1730 р.
уповноважений Лаври у Санкт-Петербурзі,
уставник Троїце-Сергіївської лаври;
•ФЕОФАН (Сулима), рр. н. і см. не встан. –
стряпчий, уповноважений Києво-Печерської
лаври в Росії, ігумен Желєзноборовського монастиря,
архімандрит Галицького Паїсіїва монастиря;
•ІРАКЛІЙ (Лятошевич Іван), 1715 р. – 12 травня 1770
р., –ігумен Троїцького больничного монастиря,
керівник Печерської друкарні.
• КАЛІСТ, рр. н. і см. не встан. – намісник
Новопечерського Свенського монастиря;

•СОФРОНІЙ (Тернавіот Степан), 1725 р. –
1771 р., стряпчий, уповноважений КиєвоПечерській лаври в Росiї, архімандрит, ректор
Костромської семiнарiї;
•ФЕОДОСІЙ (Балабуха Гнат Васильович), 1728 р. –
24 липня 1794 р. – iгумен, член Духовного собору;

«Адвокатська доба» перелому ХІХ-ХХ ст.
Генерація випускників правничого факультету Львівського університету
останньої чверті ХІХ ст. отримала назву «Адвокатська доба»
Її характеристики:

діяльність:
створення
•Формування світогляду українських правників •Економічна
відбувалося у сімейному середовищі, згодом у кооперативних товариств, банків, страхових
гімназіях та університетах, в українських таємних компаній, земельних фондів тощо;
організаціях та народовецьких молодіжних •Політична діяльність: створення політичних
гуртках, які мали виразний національний партій; адвокати були депутатами законодавчих
характер.
органів Австро-Угорщини – Державної Ради у
•Культурно-просвітницька
діяльність: Відні та Галицького Крайового Сейму у Львові;
адвокати брали активну участь у культурно- •В час Першої світової війни українські адвокати
освітному житті Східної Галичини: допомагали на були на чолі понадпартійних утворень, які
громадських засадах товариству «Просвіта», представляли інтереси усіх українців на
НТШ та ін., надавали їм правову допомогу, міжнародній арені – Головної, згодом Загальної
представляли у судах, вели юридичний супровід Української Ради, Української Парламентської
всієї документації;
Репрезентації;
•Видавнича діяльність: за власний кошт •Адвокати відіграли провідну роль у формуванні і
видавали брошури, підручники, переклади на становленні української державності у період
українську мову законів і коментарів до них й других
національно-визвольних
змагань
розповсюджували їх по цілій Галичині;
українського народу за незалежність – створили і
очолили ЗУНР, зробили все для об’єднання усіх
українських земель і проголошення незалежності
України 22 січня 1919 р. Актом Злуки.

Адвокати-жертви
Сталінських репресій
засуджені за співпрацю з
німецьким консульством у
м. Києві
Жертвами політичних репресій на
підставі
обвинувачення
у
здійсненні шпигунської діяльності
на користь іноземної країни стали
ті адвокати, хто в будь-який
спосіб
мав
відношення
до
Німецького консульства: надавав
правову допомогу, або колинебудь відвідував консульство чи
заходи,
організовані
консульством.
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Бессарабов Іван Павлович, протягом тривалого часу
був одним із керівників Київської колегії оборонців.
Розстріляно та поховано у Биківні. Реабілітовано у 90х роках ХХ ст.
Печ Оскар Вільгельмович, за національністю –
німець, безпартійний, вища юридична освіта; до
арешту – юрисконсульт Київського шкіряного заводу та
Управління ринками. 11.11.1937 року розстріляно у
Биківні. Реабілітовано у 1989 році.
Прокопенко Олександр Маркович, 1884 року
народження, білорус. Засуджений трійкою при
Київському НКВС УСРР до розстрілу 29.09.1937 року;
Ратнер Семен Борисович, один із відомих адвокатів
Києва (єврейської національності). 24.10.1938 року,
адвоката засуджено до розстрілу і конфіскації
належного йому майна. Вирок приведено у виконання
04.02.1938 року.
Язловський Борис Олексійович, 1894 року
народження,
безпартійний,
юрисконсульт
“Київоблметалпромспілки”. Заарештований 26.10.1937
року, засуджений 21.12.1937 року трійкою при НКВС
до розстрілу, вирок приведено у виконання 26.12.1937
року.
Сорандо Леонід Анастасійович, народ. 1896 року у
Варшаві, за соціальним походженням – дворянин, син
сенатора міністерства юстиції, до революції навчався,
безпартійний, жив у Києві. Розстріляно 23.10.1937
року. Реабілітовано 10.01.1989 року.

Видання НААУ з Історії адвокатури України:
Започатковано серію видань «Нариси з
історії адвокатури України».
Видано перший випуск серії за назвою

«Адвокатура України: забуте і невідоме».
Книгу обговорено і рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту українознавства імені
Івана Крип’якевича Національної академії наук, а
також на кафедрі історії права Ягеллонського
університету (м. Краків, Республіка Польща).

Розпочато цикл радіопередач
«Адвокати в історії України» на
Українському національному радіо
про діяльність і повернення із
забуття адвокатів України, які
зробили вагомий внесок у
формування і становлення
української державності.
Започаткувано серію
видань «Адвокати
України: повернення
із забуття».
Готується до видання
перша книга про
бережанського
адвоката Володимира
Бемка.

Методична робота Центру досліджень
адвокатури і права
з Історії адвокатури України:
•

1.
Підготовлено рекомендації Центру досліджень адвокатури і права НААУ
для проведення 1 вересня 2014 р. першої лекції у вищих навчальних закладах
юридичного спрямування на тему: «Україна - суверенна демократична
держава» для впровадження у навчальний процес вищими навчальними
закладами юридичного спрямування;
• 2.
Підготовлено мультимедійні презентації про діяльність відомих адвокатів:
прем’єр-міністра Західно-Української Народної Республіки Костя Левицького;
Президента України в екзилі Степана Витвицького, адвоката Бориса
Козубського.
• Проведено відкриті лекції у ВНЗ України: для студентів- курсантів другого
курсу напряму "кримінальна міліція" Львівського державного університету
внутрішніх справ; для студентів Кременецького гуманітарного інституту ім.
Тараса Шевченка; для курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби
Державної пенітенціарної служби України
• Сторінка «Історія адвокатури України» у соціальній мережі Facebook:
• https://www.facebook.com/history.advocacy.ukraine?ref=aymt_homepage_panel
Ведеться постійна рубрика: Повертаємо із забуття імена відомих адвокатів.

Дякую за увагу!

