
 
 

 

РІШЕННЯ № 192 

Про схвалення Звернення Ради адвокатів України до Президента 

України Порошенка П.О. щодо особистої зустрічі для обговорення 

ситуації, яка склалася навколо проекту закону “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” № 9055 

 

«03» грудня 2018 року                      м. Київ 

Рада адвокатів України, наголошує, що законопроект № 9055 приховує 

небезпечні наміри руйнування конституційних механізмів захисту прав і 

свобод громадян, насамперед права на судовий захист, вільного вибору 

захисника своїх прав та ефективну професійну правничу допомогу, яке є 

гарантією реалізації інших конституційних прав і свобод, їх утвердження й 

захисту за допомогою правосуддя, а також те, що у разі прийняття цього 

законопроекту Україна втратить перспективи утвердження незалежної 

судової влади і адвокатури, які є ключовими ознаками правової держави. 

Даний законопроект викликає серйозне занепокоєння адвокатської 

спільноти. Від імені понад 45 тисяч українських адвокатів Національна 

асоціація адвокатів України неодноразово публічно заявляла, що 

конституційний інститут адвокатури ще ніколи не був настільки близьким до 

втрати незалежності і можливостей безперешкодно виконувати свою 

конституційну місію захисту прав громадян.  

З моменту внесення законопроекту № 9055 до Верховної Ради України  

Рада адвокатів України ухвалила чотири резолюції стосовно неприйнятності 

здійснення реформи конституційного інституту адвокатури на основі цього 

законопроекту (рішення Ради адвокатів України від 07.09.2018, 25.09.2018, 

21.11.2018 та 03.12.2018).  Крім цього, 17 рад адвокатів регіонів направили до 

Верховної Ради України резолюції із закликами не приймати цей 

законопроект. Адвокатура обґрунтовує свою позицію загрозою обмеження 

конституційних прав людини та інструментів їхнього захисту. Разом з цим, 

Радою адвокатів України, Національною асоціацією адвокатів України  

скерувала до парламенту зауваження стосовно численних корупційних 

ризиків законопроекту.  



У разі прийняття цього законопроекту Україна втратить перспективи 

утвердження незалежної судової влади і адвокатури, які є ключовими 

ознаками правової держави. Конституційні права громадян, гарантовані 

Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод перетворяться на декларації. 

14 листопада 2018 року Головне науково-експертне управління 

Верховної Ради України надало висновок, яким рекомендує повернути 

законопроекту суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

21 листопада 2018 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання та 

протидії корупції визнав законопроект № 9055 корупціогенним. 

Незважаючи на такі негативні оцінки та застереження, тривають спроби 

замовчати будь-яку критику і прийняти законопроект у Верховній Раді у 

кулуарний спосіб. Вчиняються спроби відсторонити адвокатуру України від 

участі в обговоренні законопроекту в комітетах Верховної Ради України та 

інформаційному просторі. Розгорнута дискредитаційна інформаційна 

кампанія проти Національної асоціації адвокатів України.  

Така ситуація може свідчити про наміри заблокувати професійну 

відкриту публічну дискусію щодо законопроекту №9055, замовчати його 

ризики для конституційних прав громадян, ігнорувати позицію адвокатської 

спільноти щодо реформи адвокатури.  

Приписи Основних принципів ООН щодо ролі адвокатів (14 грудня 1990 

року), Хартії основних принципів європейської юридичної професії та 

Кодексу поведінки європейських адвокатів передбачають, що професійна 

організація адвокатів має бути залучена до напрацювання змін у 

законодавство про адвокатуру. Ці стандарти, на жаль, були проігноровані 

працівниками  Адміністрації Президента в ході розробки законопроекту        

№ 9055.  

Рада адвокатів України вважає, що реформа адвокатури має 

здійснюватися із дотриманням міжнародних стандартів регулювання 

адвокатської професії та захисту прав людини. Зміни до профільного 

законодавства мають сприяти утвердженню конституційного права громадян 

на професійну правничу допомогу та вільний вибір захисника, посилювати 

інструментарій захисту прав людини. 

Рада адвокатів України, поділяючи цілі захисту прав, свобод та законних 

інтересів людини і держави на засадах верховенства права, прагнучи 

розбудови правової держави, поділяючи необхідність формування 

незалежної судової влади і незалежної адвокатури, закликає до особистого 

діалогу з Президентом України з метою донести позицію адвокатської 

спільноти щодо законопроекту № 9055. 

 

 

 

 



врахувавши пропозиції членів Ради адвокатів України, керуючись 

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

Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів 

України, вирішила: 

1. Звернутися до Президента України Порошенка П.О. щодо необхідності 

особистої зустрічі для обговорення ситуації, яка склалася навколо 

проекту закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” № 9055, 

звернення додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Президенту України 

Порошенку П.О. 

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 

Шановний пане Президенте! 

Просимо особистої зустрічі, щоб ВІДВЕРТО обговорити ситуацію, яка 

склалася навколо законопроекту №9055 «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Реформа адвокатури мала стати вінцем Великої Конституційної судової 

реформи за європейським зразком, але вже перетворюється на темну пляму 

на репутації української влади.  

Законопроект у нинішньому вигляді приймати не можна. Процес, який 

мав завершити формування європейської моделі правосуддя в Україні, 

перебігав здебільшого кулуарно, конституційні органи адвокатського 

самоврядування до публічного політичного діалогу не залучалися, а останнім 

часом супроводжується хвилею штучно викликаних «одобрямсів трудових 

колективів».  

Окрім кількох громадських організацій та юридичних осіб, 

ОСОБИСТО пов’язаних  із куратором №9055 у Адміністрації Президента, 

новий законопроект не знайшов підтримки у професійному середовищі. 

Особливо обурені адвокати, які практикують, а також ті, які працюють у 

кримінальній сфері. Як ніхто вони розуміють, наскільки важливо зберегти 

хиткий баланс між захистом і звинуваченням, що склався у нашій пост-

радянській країні.  

№9055 зламає баланс без вороття. Реальній змагальності у процесі буде 

покладено край. Долю людини, яку звинувачують, буде віддано на поталу 

Системі.  

Законопроект передбачає радикальну перебудову адвокатського 

самоврядування. Замість єдиної централізованої системи передбачається 

створити «федерацію систем», яка призведе до хаосу і безладдя. 

Прихильники №9055 не приховують, що нинішнє керівництво органів 

адвокатського самоврядування їх не влаштовує і що реструктуризація має 

призвести до кадрових змін. Принаймні, чесно. Але навіщо заради 

ПРИВАТНИХ амбіцій руйнувати адвокатуру, підривати позитивні зрушення 

у всій системі правосуддя? Чому прогресивні, як стверджується, зміни, 

проштовхуються методами з радянського минулого? Чому це робиться ім’ям 

Президента? 



Тільки сильний фаховий адвокат може дати відсіч свавіллю. Тільки 

потужна єдина система адвокатського самоврядування зможе захищати 

адвокатів від «ексцесів виконавців» та «перегібів на місцях», унеможливіть 

утворення поліцейської держави. А це – загроза не лише для кожної окремої 

людини, а й для всієї нової України, засадничими цінностями якої є права і 

свободи людини. 

Поділяючи цілі захисту прав, свобод та законних інтересів людини і 

держави на засадах верховенства права, 

прагнучи розбудови правової держави, 

поділяючи необхідність формування незалежної судової влади і 

незалежної адвокатури,  

визнаючи необхідність поступового розвитку системи правосуддя 

України у європейському напрямку, 

просимо дати можливість у особистому діалозі донести позицію 

адвокатської спільноти на законопроект №9055 і намітити подальші кроки із 

реформування адвокатури України. 

З повагою 

Голова 

Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів України                           [підпис]             Л.П. Ізовітова 

 

 

 


