
 

 

 

РІШЕННЯ № 277 

Про скасування рішення Ради адвокатів Київської області щодо 

проведення Комітетом захисту професійних прав адвокатів та реалізації 

гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області 

співбесіди із стажерами 

 

«15» грудня 2016 року                          м. Київ 

 

15 вересня 2016 року до Ради адвокатів України надійшла заява адвоката 

Ковбасінського О.Б. з додатками щодо правомірності проведення 13 вересня 

2016 року у приміщенні Ради адвокатів Київської області співбесіди з його 

стажистом Однорогом М.С. 

21 вересня 2016 року Голова Ради адвокатів України листом № 897/0/2 

звернулась до Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. з 

проханням протягом трьох робочих днів з дня отримання листа надати копії 

рішень Ради адвокатів Київської області, на підставі яких проводилась 

вищезазначена співбесіда зі стажистами 13 вересня 2016 року у приміщенні 

ради адвокатів регіону, а також копію протоколу про результати цієї 

співбесіди, однак відповіді не отримала. 

З офіційного веб-сайту Ради адвокатів Київської області 

(http://radako.com.ua/news/zadlya-kontrolyu-ta-vidpovidalnosti-v-kiyivskiy-

oblasti-vidteper-provoditimut-spivbesidi-z#/0), а також наданої Головою Ради 

адвокатів Київської області Бойком П.А. копії протоколу № 38 від 30 серпня 

2016 року засідання Ради адвокатів Київської області з’ясовано, що Радою 

адвокатів Київської області з п’ятого питання порядку денного ухвалено 

рішення, яким вирішено «зобов’язати усіх осіб, які склали кваліфікаційний 

іспит та отримали направлення на стажування в Раді адвокатів Київської 

області, включити до плану стажування обов’язкову співбесіду у Комітеті 

захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської 

діяльності Ради адвокатів Київської області».  

Зазначено, що вказана додаткова вимога встановлюється Радою 

адвокатів Київської області, серед іншого, з метою перевірки морально-

етичних якостей осіб, які мають намір отримати статус адвоката.
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Рада адвокатів України, проаналізувавши та дослідивши наявні 

документи, звертає увагу на те, що протокольне рішення Ради адвокатів 

Київської області від 30 серпня 2016 року у частині зобов’язання усіх осіб, 

які склали кваліфікаційний іспит та отримали направлення на стажування в 

Раді адвокатів Київської області, включити до плану стажування обов’язкову 

співбесіду у Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації 

гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області, тобто 

надання права означеному Комітету проводити такі співбесіди з кандидатами 

в адвокати для перевірки їх морально-етичних якостей, не відповідає 

приписам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

рішенням Ради адвокатів України та має бути скасоване, з огляду на 

наступне. 

Статтею 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(надалі – Закон) передбачено, що стажування полягає в перевірці готовності 

особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, 

самостійно здійснювати адвокатську діяльність.  

Питання оцінки результатів стажування віднесено до компетенції ради 

адвокатів регіону, і не може делегуватись будь-яким іншим структурам, 

зокрема, Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності (ч. 7 ст. 10 Закону). 

Рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 114  

затверджено Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

 Відповідно до підпункту 11.6.5. пункту 11.6 Розділу 11 цього 

Положення виключно рада адвокатів регіону проводить співбесіду зі 

стажистом, яка є однією зі складових перевірки на предмет готовності особи 

займатися адвокатською практикою та відсутності обмежень для набуття 

статусу адвоката, передбачених статтями 6, 7 Закону. 

Таким чином,  протокольне рішення  Ради адвокатів  Київської області 

№ 38 від 30 серпня 2016 року не відповідає вимогам ст. 7,10 Закону України 

та Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

затвердженного рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року 

№114, а тому підлягає скасуванню. 

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статями 

47, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Положенням Про раду адвокатів України, вирішила: 

1. Скасувати протокольне рішення Ради адвокатів Київської області від      

30 серпня 2016 року, яким вирішено «зобов’язати усіх осіб, які склали 

кваліфікаційний іспит та отримали направлення на стажування в Раді 

адвокатів Київської області, включити до плану стажування обов’язкову 

співбесіду у Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації 

гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області». 



 
 

 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Раду адвокатів Київської області та заявника. 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]        Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України [підпис]        П.М. Гречківський 


