
 

РІШЕННЯ № 148 

Про скасування рішення Ради адвокатів Черкаської області від 03 квітня 

2017 року № 31-2.1-30 про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Аль-Атті Ірині Василівні  

 

«27» травня 2017 року                 м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, у порядку обговорення результатів роботи 

спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського 

самоврядування міста Києва розглянувши заяву Аль-Атті Ірини Василівни від 

16 травня 2017 року з додатками щодо внесення відомостей стосовно неї до 

Єдиного реєстру адвокатів України, проаналізувавши та дослідивши отриману 

інформацію та копії документів, встановила наступне. 

18 травня 2017 року Адміністраторами бази даних Єдиного реєстру 

адвокатів України на Другому рівні – Ради адвокатів України в ході перевірки 

правильності, повноти та точності інформації (відомостей) стосовно Аль-Атті 

Ірини Василівни, внесеної на Першому рівні – Радою адвокатів Черкаської 

області, а також скан-копій доданих документів, було виявлено факти внесення 

означеної інформації з порушенням Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», рішень Ради адвокатів України та актів Національної 

асоціації адвокатів України (службова записка Начальника відділу ЄРАУ 

департаменту самоврядування Секретаріату РАУ (НААУ) від 18 травня         

2017 року).  

Так, Радою адвокатів Черкаської області 03 квітня 2017 року ухвалено 

рішення № 31-2.1-30 про видачу Аль-Атті Ірині Василівні свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю серії ЧК № 000742 від 03.04.2017 року, 

копію якого скеровано до Ради адвокатів України. До матеріалів також додано 

свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту Аль-Атті Іриною Василівною 

серії КВ № 000614 від 08.09.2016 року за підписом Рудакової В.В. нібито як 

Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, видане 



на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури міста 

Києва від 31 серпня 2016 року № 31-2.1-30, що є неможливим у розумінні 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також 

суперечить та грубо порушує рішення Ради адвокатів України та акти 

Національної асоціації адвокатів України, з огляду на наступне.  

Рішенням Ради адвокатів України № 153 від 11 червня 2016 року «Про 

затвердження Висновку спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності 

органів адвокатського самоврядування міста Києва», серед іншого, вирішено:    

 Визнати, що адвокат Рудакова В.В. та інші адвокати, обрані 12 жовтня 

2012 року Установчою конференцією адвокатів міста Києва відповідно  

головою та членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, у порушення 

приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та його 

Перехідних положень, продовжили діяльність (приймаючи кваліфікаційні  

іспити та рішення про притягнення адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності) у Київській міській Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії 

адвокатури (КМ КДКА), утвореній на підставі вже не чинного з 5 липня          

2012 року Закону України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, що втратило чинність на підставі Указу 

Президента України №620/2012 від 31 жовтня 2012 року;  

 Встановити, що Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури (КМ КДКА) з 2008 року діє як створена фізичними особами 

громадська організація (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), і вказана обставина 

викликає обґрунтовані сумніви правомірної діяльності такої комісії також і 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру», яким не було передбачено 

створення КДКА у такий спосіб (відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших 

законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 

яке затверджується Радою адвокатів України); 

 Визнати відсутність у місті Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, створеної відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», а також те, що її функції в незаконний спосіб 

перебрала на себе і наразі здійснює організація, створена на підставі іншого 

законодавства, яка неправомірно організовувала та проводила кваліфікаційні 

іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних 

іспитів, приймала рішення про зупинення або припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю, здійснювала дисциплінарні провадження стосовно 

адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала і 

зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші 

питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної 



комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів 

України, з’їзду адвокатів України. 

 Вирішити питання щодо організації утворення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва шляхом прийняття Положення 

про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, 

призначення позачергової виборчої Конференції адвокатів міста Києва для 

формування складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста 

Києва, проведення необхідних реєстраційних дій. 

Рада адвокатів України рішенням № 156 від 11 червня 2016 року, 

керуючись Розділом VІІ Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, утворила 

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, затвердила 

Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, 

скасувала попередні рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року    

№ 4, від 16 лютого 2013 року № 64, від 28 лютого 2014 року № 9, від  04 липня 

2015 року № 29, від 26 лютого 2016 року № 59, а також уповноважила Голову 

Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України доручити 

відповідальній особі вчинення реєстраційних дій щодо утворення 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва та реєстрації 

відповідних документів.  

17 листопада 2016 року Рада адвокатів України рішенням № 267 визнала 

факт відновлення адвокатського самоврядування в місті Києві, про що свідчить, 

серед іншого, сформування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури міста Києва відповідно до рішення Конференції адвокатів міста 

Києва, скликаної та проведеної відповідно до приписів Закону України         

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та на виконання рішення Ради 

адвокатів України від 11 червня 2016 року № 155 і завершила свою роботу         

08 жовтня 2016 року. 

Головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва 

обрано адвоката Орлова Ігоря Федоровича (згідно з відомостями Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань керівник з 08.10.2016, дата запису в Єдиному державному реєстрі 

про проведення державної реєстрації юридичної особи – 13.10.2016). 

Інформація про діючий склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури міста Києва під головуванням Орлова І.Ф. зазначена на веб-сайті 

Ради адвокатів м. Києва офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів 

України.  

КДКА м. Києва у сформованому Конференцією адвокатів м. Києва складі 

здійснює законодавчо визначену діяльність за адресою: 04072, м. Київ, вул. 

Ярославська, 6, пов. 5. 



Рада адвокатів України зазначає, що згідно з положеннями  Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і рішеннями, попередньо 

прийнятими Радою адвокатів України, вирішення питань, пов'язаних із 

допуском до адвокатської професії осіб, які виявили намір отримати право на 

заняття адвокатською діяльністю, відноситься виключно до компетенції 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів і рад адвокатів 

регіонів.  

Прийняття радами адвокатів регіонів рішень після 11 червня 2016 року про 

допуск до стажування і набуття статусу адвоката особами, які отримали 

свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту в місті Києві від органу, 

відмінного від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва 

під головуванням Орлова І.Ф., створеної і сформованої в законний спосіб          

08 жовтня 2016 року, і пройшли на цій підставі стажування, та про видачу 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на цих підставах, не 

можливо у розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» і грубо суперечить рішеннями Ради адвокатів України та актам 

Національної асоціації адвокатів України. 

З приводу внесення до Єдиного реєстру адвокатів України Рада адвокатів 

України додатково зазначає наступне.  

Відповідно до статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі – Закон) інформація про чисельність і персональний склад 

адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до спеціального 

Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані 

адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності обліковується в 

Єдиному реєстрі адвокатів України, який на виконання вимог Закону створений 

та ведеться з 16 січня 2013 року на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України.  

У Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року (з наступними 

змінами від 23 квітня 2016 року) на виконання частини 6 статті 17 Закону, чітко 

деталізовано правила та принципи функціонування Єдиного реєстру адвокатів 

України (надалі – ЄРАУ), а також вимоги та порядок внесення законодавчо 

визначеної інформації про адвокатів до нього адміністраторами електронної 

бази даних ЄРАУ згідно з наданими повноваженнями.  

Внесення відомостей до ЄРАУ здійснюється радами адвокатів регіонів та 

Радою адвокатів України за дворівневим принципом:  

 Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радою 

адвокатів відповідного регіону, яка призначає відповідальну особу (осіб)  

адміністратора бази даних ЄРАУ (уклавши договір про конфіденційність та 

збереження таємниці інформації, якому під розписку надаються паролі 

доступу до адміністративної частини бази ЄРАУ відповідного регіону та 

відповідні налаштування з правами доступу), для внесення відомостей до ЄРАУ 



на Першому рівні на підставі інформації та документів, передбачених Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та актами Національної 

асоціації адвокатів України.  

Інформація, внесена до ЄРАУ у відповідності до правил системи бази 

даних ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону, є 

відомостями (інформацією) Першого рівня і є не доступними (не відкритими) 

для користувачів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 Другий рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується Радою 

адвокатів України, шляхом обробки інформації Першого рівня, внесених до 

ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону 

(адміністраторами Першого рівня) адміністратором бази даних ЄРАУ 

Секретаріату Ради адвокатів України на Другому рівні (відповідно до 

укладеного договору про конфіденційність та збереження таємниці інформації, 

отримавши відповідні паролі доступу до адміністративної частини бази 

ЄРАУ). 

Адміністратори бази даних ЄРАУ на Другому рівні перевіряють 

правильність, повноту та точність інформації (відомостей) внесеної на Першому 

рівні, а також скан-копії документів, які є підставою для внесення таких 

відомостей у відповідності до Порядку, слідуючи вказівкам системи бази даних, 

корегують її у випадку необхідності та затверджують. При внесенні відомостей 

до бази даних ЄРАУ, адміністратор Першого рівня направляє адміністратору 

Другого рівня за допомогою електронної пошти чи слідуючи командам 

програмного продукту (системи) бази даних ЄРАУ електронну версію (скан-

копії) документів, на підставі яких такі відомості внесено. 

У момент затвердження адміністратором ЄРАУ Другого рівня відомостей, 

отриманих від адміністратора ЄРАУ Першого рівня, вони набувають статусу 

інформації Другого рівня і стають активними та відкритими на офіційному веб-

сайті Національної асоціації адвокатів України для загального доступу. 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» Рада адвокатів України розглядає скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів 

регіонів.  

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, врахувавши пропозиції 

членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України            

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила:   

1. Скасувати рішення Ради адвокатів Черкаської області від 03 квітня         

2017 року № 31-2.1-30 про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Аль-Атті Ірині Василівні.  



2. Заборонити адміністраторам бази даних Єдиного реєстру адвокатів 

України на Першому і Другому рівнях внесення і затвердження відомостей 

ЄРАУ про осіб, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю після 11 червня 2016 року на підставі свідоцтва про складення 

кваліфікаційного іспиту в місті Києві від органу, відмінного від 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, створеної і 

сформованої в законний спосіб 08 жовтня 2016 року. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради 

адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а 

також адвокатів, розмістивши  оголошення на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис             Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис             П.М. Гречківський 

 


