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Майже рік тому голова НААУ 
Лідія Ізовітова на спільному за-
сіданні Ради суддів Украї ни, Ра-
ди прокурорів Украї ни, НААУ, 
Уповно важеного у справах Євро-
пейського суду з прав людини 
зазначила, що медій ний та по-
літичний компонент почали домі-
нувати над нормами права в ре-
зонансних справах. Мова йшла 

про політиків і державних діячів, 
які надають пуб лічні оцінки рі-
шенням судів та кримінальним 
провадженням. На думку пані 
Ізовітової, це суперечить націо-
нальному законодавству (зокре-
ма, презумпції невинуватості) та 
практиці ЄСПЛ. Також вона наго-
лосила на тому, що від пуб лічних 
коментарів такого характеру по-

трібно утримуватися. Важко не 
погодитися, адже це слушне за-
уваження. Однак хочеться його 
адресувати ще й адвокатам, які 
інколи доз воляють собі анало-
гічні заяви щодо судів, суддів та 
представників правоохорон них 
органів.
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Адвокат: 
необхідність пуб лічності чи PR?

Закінчення. Початок на стор. 1

Якось за чашкою кави один по-
важний адвокат мені розповів, що 
його колегам (особ ливо тим, хто 
працює з токсичними клієнтами), 
коментуючи журналістам пере-
біг провадження, суто з етичних 
міркувань, замість тисячі слів про 
непрофесій ність опонентів, бажа-
но було б спокій но сказати, що суд 
не знайшов достатніх доказів ви-
ни підзахисного. При цьому вар-
то зазначити, що у 2008 р. ЄСПЛ 
у справі «Чеферін проти Словенії» 
ухвалив рішення, яким визнав, що 
адвокат має право на критику екс-
пертів і прокурора під час судового 
засідання.

За інформа цією Центра демокра-
тії та верховенства права, де аналі-
зували зазначену справу, адвокат 
називав вис новки експертів «вигада-
ними конструкціями», «професій но 
слабкими», «позбавленими сенсу», 
стверджував, що психолог застосу-
вав «застарілі методи з кам'яного 
віку психології», а також звинуватив 
прокурора у приховуванні доказів, 
а весь судовий процес назвав фар-
сом. «Суд визнав такі заяви образ-
ливими оціночними судженнями та 
оштрафував Чеферіна за неповагу до 
суду. Окрім того, заявник був пока-
раний за критику прокурора. Вод-
ночас адвокат стверджував, що його 
критика спрямована на непрофесіо-
налізм і некомпетентність роботи 
експертів та не ображає суд, а метою 
таких висловлювань був лише як-
найкращий захист для свого клієнта, 
який міг бути ув'язнений на 30 ро-

ків. Однак націо нальні суди відхи-
ли апеляцію Чеферіна», — йдеться 
в матеріалі.

Натомість ЄСПЛ ухвалив рішення 
на користь адвоката. «Як відзначили 
судді, заяви були зроблені в контек-
сті юридичного процесу та звуча-
ли лише в судовій залі (на проти-
вагу, наприк лад, пуб лічній критиці 
в медіа). До того ж підрив довіри 
до вже наявних експертів був єди-
ним шляхом отримання нових вис-
новків щодо підсудного. Оскільки 
межі прий нятої критики державних 
службовців можуть бути шир шими, 
це передбачає критику як прокуро-
ра, так і експертів, які є службови-
ми особами», — зазначено в аналізі.

Тож чи багато адвокатів замис-
люються над тим, що з огляду на 
їхні пуб лічні виступи, суспільство 
оцінює не стільки адвоката, скіль-
ки надає оцінку всій адвокатській 
спільноті? Тут мова йде не про те, 
кого ти захищаєш, а про те, як по-
водишся пуб лічно. Де межа, за якою 
закінчується твоя професій на діяль-
ність і починається те, про що гово-
рила голова НААУ — домінування 
медій ного та політичного над нор-
мами права?

Загалом, питання «Навіщо ад-
вокату медій ність/пуб лічність?» 
є багатогранним. Однак спробуємо 
знайти відповідь.

Медій ність як інструмент
На думку партнера Sayenko 

Kharenko, адвоката Євгенія Солод-
ка, медій ність допомагає адвокату 
у здійсненні професій них обов'яз-
ків, оскільки таким чином адвокат 
може врівноважити певні моменти 
в пуб лічній площині. «Медій ність 
доз воляє донести до суспільства 
альтернативну позицію. Ні для ко-
го не секрет, що останнім часом ви-
роки та рішення прий малися саме 
в медіа- просторі. Лунали заклики, 

виступали різноманітні «експерти» 
з незрозумілих питань, активісти 
«всього і вся», але не вистачало лише 
голосу розуму і права. Виважений 
правовий аналіз, який надає медій-
на особа, має певну вагу», — пере-
конаний юрист.

Партнер АО «Barristers», адвокат 
Олексій Шевчук запевняє, що в цьо-
му питанні багато залежить саме 
від адвоката та від сфери його ді-
яльності: «Зазвичай медій ність та 
інформа цій не поле варто використо-
вувати як один з інструментів для 
досягнення бажаного результату. 

Адвокат може самостій но або за-
лучаючи певних фахівців готувати 
виважену правову позицію і викла-
дати її в пуб лічний простір. Медій-
ність робить адвоката впізнаваним, 
він стає «лідером думок». Водночас 
адвокат за допомогою своєї медій-
ності може привернути увагу до тієї 
чи іншої проб леми та зрушити з мер-
твої точки».

Однак постає трохи інше питан-
ня: «За яких обставин адвокат ви-
ходить у пуб лічний простір?». Олек-
сій Шевчук бачить відповідь на це 
питання в історичному аспекті. Він 
вважає, що це не лише потрібно ад-
вокату, але й справедливо з позиції 
принципу рівноправності сторін. 
«Взагалі певний період часу адво-
кати боялися виходу в пуб лічний 
простір. Лише кілька років тому, ко-
ли було чимало резонансних справ 
(у 2014-2015 рр.), адвокати почали 
виходити в медій ний простір та озву-
чувати правові позиції. Якщо сьо-
годні правоохорон ні органи мають 
свої прес- служби, людей, які щось 
доносять суспільству, то чому адво-
кат не може виходити в пуб лічний 
простір? Він зобо в'язаний це роби-
ти та озвучувати позицію, з якою 
він буде протистояти державному 
апарату», — справедливо зазначає 
адвокат.

Пан Солодко переконує, що існує 
кілька таких варіантів. Перший — це 
захист інтересів клієнта. Другий — 
захист колег. «Коли адвокат вважає, 
що це потрібно для захисту інтере-

сів клієнта, він виходить у пуб лічну 
площину (це в конкретному випад-
ку), а також для захисту інтересів 
професій ної спільноти. Наприк лад, 
коли йдеться про законопроєкти, 
які порушують права адвокатів та 
ставлять під загрозу всю адвокат-
ську спільноту, адвокати з певною 
медій ною впізнаваністю просто не 
мають права мовчати. Також це ко-
рисно у процесі обговорення питань, 
що мають значення для суспільства, 
адже люди прислуховуються до їх-
ньої правової оцінки», — стверджує 
експерт.

За словами заступниці виконав-
чого директора ГО «Адвокат май-
бутнього» Дар'ї Писаренко, бути чи 
не бути пуб лічним у кожній кон-
кретній справі — це відповідаль-
не рішення адвоката. Також варто 
пам'ятати, що суспільство оцінює 
адвоката як представника правосуд-
дя. «На жаль, в юридичних школах 
Украї ни не навчають, як працювати 
із ЗМІ та громадянським суспіль-
ством, а також не розповідають, як 
пуб лічність адвоката може впли-
нути на перебіг справи. Натомість 
розуміння процесу комунікації 
в пуб лічному просторі, комунікації 
з медіа в різних форматах, здатність 
тримати рівновагу між адвокат-
ською таємницею та потребою пуб-
лічності, вміння уникати токсичної 
та дискримінацій ної лексики, нави-
чки розробки комунікацій них стра-
тегій у резонансних справах — все 
це надважливо для адвокатів у су-
часному світі» — повідомила пані 
Писаренко.

Адвокат Катерина Власюк має на 
це питання альтернативні відповіді: 
«Можна назвати кілька варіантів. 
Перший — адвокат прагне стати 
пуб лічною особою. Тут без комен-
тарів. Другий — щоб запобігти ад-
міністративному ресурсу, який ще 
існує в нашій країні, коли адвокат 
розуміє, що офіцій ні ресурси вичер-
пані. Третій — це кейси pro bono, які 
стосуються вразливих верств насе-
лення (наприк лад, ветерани АТО чи 
переселенці). Також це може бути 

Єгор ЖЕЛТУХІН, 
головний редактор «Юридичної 
Газети»
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адвокацій на компанія. В минулому 
році я долучилася до змін у сфері 
сімей ного права, які стосувалися 
посилення відповідальності за не-
сплату аліментів та ухвалення зако-
ну про домашнє насильство». Окрім 
того, вона зазначила, що адвока-
ти повинні проводити «юридичний 
лікбез» для громадян, щоб фахово 
пояснювати зміни законодавства 
та нові можливості для суспільства. 
Адже інколи зміни в законодавстві 
«обростають» міфами та перебіль-
шеннями. Саме тоді фахова стаття 
адвоката може допомогти розібра-
тися в певних питаннях.

Отже, по-перше, пуб лічність — це 
час тина стратегії, яка певною мірою 
може змінити думку суспільства на 
користь клієнта адвоката (наприк-
лад, переконати, що чорне є білим 
та нав паки). По-друге, вона має со-
ціальний характер, коли правники 
пуб лічно консультують певних гро-
мадян з правових питань. По-третє, 
забезпечує захист інтересів правової 
спільноти. По-четверте, спрямована 
на допомогу суспільству з розумін-
ням більш глобальних речей (акту-
альний прик лад — дискусії щодо то-
го, чи потрібно скасувати так звану 
адвокатську монополію).

Синдром медій ної 
популярності
Існує усталений принцип, що ад-

вокат не має ототожнюватися з клі-
єнтом. Однак чи не відбувається це 
у випадку пуб лічності процесу, лише 
з тією різницею, що таким чином 
(своєю репута цією) адвокат може 
«відбілювати» токсичного клієнта?

Євгеній Солодко не погоджується 
із зазначеним твердженням: «Все за-
лежить від того, як це подати в пуб-
лічній площині. Увагу медіа привер-
тають гучні події, але я не пам'ятаю 
процесу чи події, які б висвітлюва-
лися постій но, об'єктивно і фахово. 
Звертають увагу на окремі фрази, 
події нав коло, вихоплюються фра-
зи з контексту. Тому поява медій но 
відомого адвоката в певній ситуації 
для когось «має непросте значен-
ня», хоча адвокат лише виконує свій 
конс титуцій ний обов'язок — забез-
печує право на адвокатську допо-
могу».

«Якщо адвокат розуміє, якого 
клієнта він захищає, а також чого 
він хоче досягти в цьому процесі, 
то медій ність і пуб лічність будуть 
йти окремо від лінії захисту. Адво-
кат виходить у пуб лічну площину 
лише тоді, коли йому потрібно до-
нести якусь правову позицію і сфор-
мувати якусь думку в суспільстві. 
Відбілювання — це вже зовсім інша 
історія. Тут створюється певна вер-
сія, яка має репутацій но «відбілити» 
клієнта. Я завжди кажу клієнтам, що 
можу висловлюватися щодо право-
вої оцінки їхньої поведінки в межах 
справи, але я не буду розповідати, 
що це прекрасні біз нес мени з бездо-
ганною репута цією, оскільки це не 
моя компетенція. Звичай но, мож-
на най няти спеціалістів, які будува-
тимуть стратегію захисту репутації 
та її «відбілювання», але це не має 
нічого спільного з правовим захи-
стом, — переконує Олексій Шевчук 
і додає, що іноді адвокати, захопив-
шись процесом, відчувають себе клі-
єнтами. — Це синдром медій ної по-
пулярності. Деякі адвокати, які не 
пройшли хрещення вогнем, намага-
ються ототожнити себе з клієнтом, 
а потім дуже переживають, чому їх 
вважають негідниками. Проте іноді 
трап ляються ситуації, коли суспіль-
ство починає ототожнювати юристів 
з їхніми клієнтами. Нас це торкну-
лося, тому що ми захищали велику 
кількість людей зі складною репута-
цією. Отже, це дуже тонка межа».

На початку статті я згадав тезу, 
яка в іншій варіації звучить так: 
«Сьогодні медій ність та пуб лічність 
підміняють собою право». Та чи на-
справді підміняють?

Адвокат Євгеній Солодко переко-
наний, що підміняють, але не адво-
кати, а медіа: «Абсолютно. Це дуже 
тривожно, адже це може порушити 
права людини. Безапеляцій ність, 
яку доз воляють собі медіа, є непри-
пустимою! Висновки не ґрунтуються 
на фактах, образливі припущення, 
відверте цькування — це недобре. 
Особливо, коли це стосується пра-
вових питань (зазвичай автори пуб-
лікацій не володіють спеціальною 
термінологію, не зовсім розуміють 
правові дефініції, але роб лять кате-
горичні вис новки)».

Олексій Шевчук також переко-
наний, що пуб лічність відіграє не 
завжди позитивну роль, а ініціато-
рами цього є не стільки медіа, як 
певні активісти. «Я думаю, що цей 
тренд започаткували новостворені 
антикорупцій ні органи. Сьогодні не 
медій ність і пуб лічність, а вже ву-
лиця підміняє собою право. Наразі 
багато активістів, які щось кричать 
у пуб лічній площині (на камеру, 
через стрім) та вважають себе ве-
ликими «ньюзмейкерами». Вони 
підміняють право, адже своїми ви-
кликами намагаються сформувати 

певну позицію, яку важко назвати 
правовою. Це якась су спільна дум-
ка. Вони намагаються нав'язати цю 
су спільну думку правоохоронцям, 
суддям, адвокатам, усім», — заува-
жив пан Шевчук. За його словами, 
сьогодні медій ність та пуб лічність 
намагаються використовувати для 
того, щоб підмінити право. Водно-
час є де які адвокати, які не вміють 
користуватися правовими інстру-
ментами, тому намагаються через 
якусь пуб лічність підмінити те, що 
варто було б написати та викласти 
як правову позицію.

Відповідальність
Стратегія, тактика, соціальна від-

повідальність адвокатів… Хочеться 
вірити, що це не пусті слова. Водно-
час постає важливе питання: «Чи 
повинні адвокати нести відповідаль-
ність перед професій ною спільно-
тою, чи вони її відчувають?».

«Адвокатура починається з кож-
ного окремого адвоката. Кожен ад-
вокат повинен усвідомлювати від-
повідальність у професії та дбати 
про свою репутацію. Також важ-

ливо, наскільки рівним є доступ 
до професії та рівень знань, з яким 
виходять адвокати після складання 
іспиту», — висловила свою думку 
Катерина Власюк.

Пан Шевчук зазначив, що бути ад-
вокатом означає бути і психологом, 
і медіатором, і слідчим, і аудитором 
і ким завгодно в одній особі. Однак 
поведінка кожного з колег містить 
репутацій ні ризики для професії за-
галом. Наприк лад, якщо адвокат на-
пивається в ресторані, розпочинає 
бійку, нецензурно висловлюється під 
час судового засідання, то всі знають, 

що він адвокат, що це несе ризики для 
кожного з нас, адже така поведінка 
позначається на репутації професії.

«За діями будь- кого з адвокатів су-
дять про всю нашу професій ну спіль-
ноту, тому адвокат навіть поза вико-
нанням своїх обов'язків залишається 
адвокатом. Так написано у правилах 
адвокатської етики», — резюмує Єв-
геній Солодко.

Отже, існує декілька варіантів, 
на що може бути спрямована медій-
ність адвоката. Зокрема, стратегія 
захисту клієнта, можливість доне-
сти до суспільства і держави певну 
позицію, захист професій ної спіль-
ноти, а також консультацій на допо-
мога громадянам щодо тих чи інших 
питань. Водночас не варто ставити 
знак рівності між захистом клієнта 
та його «відбілюванням». Загалом, 
адвокати усвідомлюють, а ті хто ні — 
повинні усвідомити свою відпові-
дальність перед колегами, оскільки 
за поведінкою окремого адвоката 
суспільство оцінює всю адвокату-
ру. Тож у пуб лічності немає нічого 
поганого, але за умови дотримання 
правил адвокатської етики.

Кожен адвокат 
повинен дбати 

про свою репутацію
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На мою думку, пуб лічність ад-
вокатів поза процесом — це те, 
чого особ ливо не вистачає в часи 
змін та реформ в Украї ні. Завдя-
ки своїй професій ній кваліфіка-
ції адвокати можуть аналізувати 
з позиції прав та свобод людини 

законопроєкти, політичні ініціа-
тиви держави. Вузькоспеціалізо-
вана експертиза доступною для 
звичай ної людини мовою — це 
інформа ція, яка завжди матиме 
попит у суспільстві. Це саме те, 
що може стати фундаментом, на 
якому буде побудована довіра та 
повага суспільства до інституту 
адвокатури як складової сис теми 
правосуддя.

Адвокати мають всі можливо-
сті та шанси стати відповідаль-
ними «лідерами думок» у своєму 
містечку, селищі, місті. Однак без 
пуб лічності та якісної експертизи 
це неможливо. До того ж адвокати 
час то бачать сис темність проб лем 
та мають ідеї, які могли б їх вирі-
шити. Все це вимагає спеціальної 
підготовки та відповідальності від 
адвокатської спільноти. Саме тому 
у програмі «Адвокат майбутньо-
го» один з модулів присвячений 
відпрацюванню навичок роботи 
із ЗМІ, плануванню комунікацій-
них стратегій та адвокацій них 
кампаній.

— Чи потрібно та навіщо ад-
вокату створювати свій імідж 
у медіа?
— На мою думку, адвокат — 

це, насамперед, особистість і фа-
хівець. Якщо йому є що фахово 
сказати, надати коментар, юри-
дичну пораду простою і доступ-
ною мовою, то преса і громадяни 
будуть ним цікавитися. Для адво-
ката головний капітал — це його 
репутація та успішні кейси. Якщо 
він все це має у своєму арсеналі, 
тоді його імідж вибудується при-
родно. Медіа будуть запрошувати 
адвоката на ефіри в ролі експерта. 
Передусім, адвокат повинен дбати 
про свою фаховість, тоді медіа ним 
зацікавляться.

— Чи потрібно та навіщо ад-
вокату створювати свій імідж 
у медіа?
— У 1990–2000 рр.-х роках юри-

дичні фірми сприй малися як коман-
ди, не виділяючи когось окремо. Од-
нак все змінюється, сприй няття стає 
більш персоніфікованим, на юридич-
ному ринку виділяється все більше 
облич. До того ж в епоху соціальних 
мереж в адвокатів з'явилася потреба 
мати своє конкретне інтерактивне 
обличчя. Отже, імідж адвокату потрі-
бен, він повинен над ним працюва-
ти, в тому числі в медій ному просто-
рі. Адвокат має виробити стратегію, 
якої він буде дотримуватися, для того 
щоб стати впізнаваним.

— Чи не вбачаєте Ви у викорис-
танні адвокатом пуб лічності по-
рушення правил адвокатської 
етики? Якщо так, то в чому по-
лягають порушення?

— Ні. Існують затверджені прави-
ла адвокатської етики, медій ність їх 
не порушує. Адже медій ність — це 
вихід у пуб лічний простір, взаємо-
дія з іншими суб'єктами в соціаль-
них мережах, комунікація з сус-
пільством. Комунікація на кшталт 
власного прес- секретаря. Головне 
в цій комунікації — не перетина-
ти межу (не переходити на образи, 
не ототожнювати себе з клієнтом). 
Потрібно пам'ятати, що Ви адвокат, 
який має стратегію та правову пози-
цію, який надає правову допомогу 
відповідно до норм закону і правил 
адвокатської етики.

— Як Ви вважаєте, суспільство 
оцінює інститут адвокатури за 
поведінкою та діяльністю всіх 
адвокатів чи за поведінкою 
найбільш пуб лічних адвокатів?
— На жаль, потрібно визнати, що 

сьогодні адвокатура взагалі не має 
позитивно сформованого іміджу, ад-
же суспільство звикло ототожню-
вати адвокатів з їхніми клієнтами. 
Люди вважають, що ми роз'їжджає-
мо на дорогих авто, отримуємо ви-
соку заробітну платню та й взагалі 
ми негідники. Однак ніхто не думає, 
що це складна праця 24/7, незалеж-
но від того, чи ти молодий адвокат 
у безоплатній правовій допомозі, 
чи топовий юрист. Проте юристи 
самі винні у відсутності поваги до 
цієї професії, коли вони працюють 
під час свого закон ного відпочинку 
чи встановлюють оплату 300 грн за 
складний позов. Напевно, суспіль-
ство оцінює адвокатуру за поведін-
кою основної маси адвокатів, яких 
97%, а не пуб лічних, яких лише 3%.

— Чи потрібно та навіщо ад-
вокату створювати свій імідж 
у медіа?
— Це складова нашої професії. 

За наявності певного іміджу адво-
кат може знач но більше допомог-
ти клієнтам, пуб лічно висловлю-
ючи свою позицію, аналізуючи 
ситуацію тощо. Особливо це важ-
ливо для захисту у кримінальних 
провадженнях, коли органи пра-
вопорядку кожну свою дію пода-
ють як грандіозний успіх. Наприк-
лад, згадаємо гучне затримання 
безпосеред ньо під час засідання 

Кабінету Міністрів. Шоу вдалося, 
але що було згодом? Крах! Звину-
вачення не підтвердилися, є рі-
шення суду про поновлення цієї 
особи на посаді, але воно не вико-
нується. Чи не була зав дана такими 
непрофесій ними діями шкода ав-
торитету держави? Чи поніс хтось 
відповідальність? Варто зазначити, 
що захист цієї особи мав лише один 
ресурс для висвітлювання цього 
свавілля — мережа Інтернет. Дру-
ковані ЗМІ та телебачення були 
недоступні. Адвокатам вірили біль-
ше, ніж прокурорам. Тому імідж 
потрібен. Інше питання — який 
він? Тут кожен сам обирає.

— Як Ви вважаєте, суспільство 
оцінює інститут адвокатури за 
поведінкою та діяльністю всіх 
адвокатів чи за поведінкою 
найбільш пуб лічних адвокатів?
— Мені цікаво, а як суспільство 

оцінить таке запитання? Коли го-
ворять про те, що «є запит суспіль-
ства» на щось, я завжди перепитую: 
«Чи відомо про це суспільству?». 
Безперечно, пуб лічні адвокати по-
винні розуміти, що саме вони пев-
ною мірою є обличчям адвокатури, 
а їхня поведінка в пуб лічній площи-
ні має бути бездоганною, наскільки 
це можливо.

Катерина ВЛАСЮК, 

керівник АБ «Сімей ний адвокат Катерина 

Власюк»
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Олексій ШЕВЧУК, 
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