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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ АДВОКАТІВ
У наш час дуже часто серед усіх питань привертають увагу питання
соціального захисту адвокатів. Виходячи з того, що адвокатура є громадським
об´єднанням, проблема соціального забезпечення представників адвокатури
набуває особливого звучання. Від того, як професійне об´єднання юристів зможе
належним чином захищати своїх колег від різноманітних соціальних негараздів,
надавати їм необхідну допомогу, залежатимуть якість та ефективність юридичних
послуг для громадян, ефективність захисту інтересів окремо взятої особи.
Для вирішення зазначеної проблеми вже сьогодні потрібно здійснити заходи,
які б вплинули на поліпшення організації роботи в адвокатурі та підвищили якість
адвокатської діяльності. Хоч Конституція і визначила основне завдання
адвокатури – це здійснення захисту від обвинувачення і хоч адвокат як захисник
не в меншій мірі, а в більшій мірі працює по справі порівняно з прокуроромобвинувачем, в судовому процесі по закону обвинувач і захисник є рівноправними
учасниками процесу, а що робиться в дійсності, ви всі бачите і знаєте.
Не говорячи про ті неподобства, які виникають у процесі між захисником,
обвинувачем і судом, хочу зупинитись на соціальних питаннях процесуальних
противників. Ми бачимо, як вирішені і вирішуються ці питання в прокуратурі, і як
не вирішуються вони в адвокатурі. Чи можна зрівняти зарплату обвинувача і
зарплату захисника, який веде справу за призначенням і якому при неймовірних
митарствах, щоб оформити зарплату аж 15 грн. за судодень з державного
бюджету, в якому, до речі, кошти на це не закладені. Тому адвокати взагалі
відмовились від такої принизливої і цинічної державної винагороди. А якщо
порівняти розміри пенсій прокурора і адвоката, то виявиться, що це незрівнянні
величини.
Тому, для вирішення соціальних, пенсійних та інших життєвих проблем
адвокатів давно назріла необхідність створення свого професійного об’єднання.
Однією з найважливіших проблем адвокатури є забезпечення проголошеного
у ст. 59 Конституції права громадян на правову допомогу, в тому числі безоплатну. На жаль, через відсутність відповідного законодавства і належного
фінансування значна частина населення не може реалізувати своє конституційне
право на отримання безоплатної правової допомоги.
На сьогоднішній день адвокатура України стикається з низкою проблем:
недосконалість і застаріння нормативної бази, відсутність єдиної представницької
організації адвокатури, а також проблем, які я більш доцільно розглянула, що
стосуються соціального забезпечення адвокатів.
Ці питання заважають
ефективній діяльності адвокатури і вимагають невідкладного вирішення.
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