
 

РІШЕННЯ № 8 

Про результати розгляду звернення народного депутата України 

Сольвара Р.М. щодо проекту Закону про публічну адвокацію                   

№ 5661 від 19 січня 2017 року 

 

«03» лютого 2017 року           м. Харків 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення народного депутата 

України Сольвара Р.М. від 25 січня 2017 року № 295/02-514 з приводу 

надання пропозицій та зауважень до проекту Закону про публічну адвокацію 

№ 5661 від 19 січня 2017 року, заслухавши доповідь Голови Комітету з 

міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України 

Гречківського І.П. з питання вжитку терміну «адвокація» у законопроекті, 

його етимології і тлумачення, а також пропозицію з приводу доцільності 

використання замість слів «адвокація», «адвокасі» і похідних від них термін 

«лобізм» і відповідно похідних від нього, що, серед іншого, дозволить 

уникнути плутанини з термінологією Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», а також забезпечить єдність правозастосовної 

практики у майбутньому, врахувавши доповнення членів Ради адвокатів 

України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила:   

1. Направити ініціаторам законопроекту: Богдану Р.Д., Чумаку В.В., 

Барвіненку В.Д., Одарченку Ю.В., Кривошею Г.Г., Рибчинському Є.Ю., 

Головку М.Й., Вадатурському А.О., Геращенку А.Ю.; Голові Комітету з 

питань правової політики та правосуддя Князевичу Р.П.; Голові 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування Власенку С.В.; Голові Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування Пинзенику П.В.; Голові Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіну 

А.А.; Голові Комітету з питань бюджету Павелку А.В.; Голові Комітету 

з питань запобігання і протидії корупції Соболєву Є.В.; Голові Комітету 



з питань європейської інтеграції Іоновій М.М. листа з інформацією з 

приводу вжитку терміну «адвокація» у проекті Закону № 5661 від 19 

січня 2017 року та пропозицією щодо використання замість слів 

«адвокація», «адвокасі» і похідних від них термін «лобізм» і відповідно 

похідних від нього, що дозволить уникнути плутанини з термінологією 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та 

забезпечить єдність правозастосовної практики у майбутньому. 

2. Направити Голові Верховної Ради України, народним депутатам 

України звернення щодо недопущення прийняття Закону із 

запропонованим терміном «адвокація» з відповідним обґрунтуванням. 

3. Доручити Голові Ради адвокатів України підписати та направити листи 

до зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення адресатів. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

адвокатів України, шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис  Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис  П.М. Гречківський  

 

 

 


