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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  

 

Діюча редакція закону Запропонована редакція закону Пропозиції до прикінцевих положень закону 

Стаття 1. Визначення основних термінів Стаття 1. Визначення основних термінів  

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в 

такому значенні: 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в 

такому значенні: 
 

1) адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську 

діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим 

Законом; 

1) адвокат - фізична особа, яка набула право на здійснення 

адвокатської діяльності в порядку, передбаченому цим 

Законом; 

Кіровоград (РА+КДКА) 

Пункт 1 частини 1 статі 1 доповнити словами «та 

внесена до Єдиного реєстру адвокатів України» 

Пункт відсутній. 1
1
) адвокат іноземної держави - фізична особа, яка набула 

право на здійснення адвокатської діяльності в іноземній 

державі в порядку, передбаченому законом іноземної 

держави; 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Звертаю увагу, на «з урахуванням особливостей, 

визначених цим Законом», що означає неможливість 

обмеження рішеннями РАУ у порядку саморегуляції 

професії.Тобто, можливий повний допуск до професії 

адвоката усіх іноземців.  Чи скрізь у Європі це не має 

обмежень? Прошу підготувати висновок. 

Краще, щоби внесення адвоката-іноземця  до ЄРАУ 

було у порядку, визначеному РАУ 

Запоріжжя РА 

викласти в наступній редакції: «адвокат іноземної 

держави – фізична особа, яка набула право на 

здійснення адвокатської діяльності в іноземній 

державі в порядку, передбаченому законом  іноземної 

держави та  склала іспит в  КДКА  регіону  України 

відносно  законодавства України». 

 

2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги клієнту; 

2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність 

адвоката щодонадання клієнту правової допомоги та інші 

види діяльності, передбачені цим Законом; 

Райко (Мукачево) 

Немає ні визначення ні переліку інших видів 

діяльності. Потрібно виключити, або залишити стару 

редакцію 

3) адвокатське самоврядування - гарантоване державою право 

адвокатів самостійно вирішувати питання організації та 

діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом; 

3) адвокатське самоврядування - гарантоване державою право 

адвокатів самостійно вирішувати питання організації та 

діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом; 

Волинь РА 

3) адвокатське самоврядування - гарантоване державою 

право адвокатів самостійно, без втручання та участі 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, 

вирішувати питання організації та діяльності 

адвокатури в порядку, встановленому цим Законом; 

4) договір про надання правової допомоги - домовленість, 

за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, 

адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, 

4) діяльність ескроу-агента - діяльність адвоката, 

адвокатського бюро або об’єднання за дорученням клієнта 

щодо тимчасового зберігання депонованих сторонами 

Впровадження такого виду діяльності забезпечить 

можливість використання механізму ескроу на 

території України, що призведе до зменшення 
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представництво або надати інші види правової допомоги 

другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що 

визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити 

надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні 

для виконання договору; 

договору, щодо виконання якого клієнт має інтерес, 

документів, грошових коштів, цінних паперів, валютних 

цінностей або іншого майна до настання передбачених 

таким договором фактів; 

укладання угод в офшорних чи інших іноземних 

юрисдикціях.  

Зміна місця розташування цього визначення (раніше це 

був пункт 31) зроблена з метою розташування цих 

нових термінів після визначення поняття «інші види 

правової допомоги». 

Ескроу (англ. ’escrow’) – депонування у третьої особи 

грошової суми на ім’я іншої особи з тим, щоб сума 

була віддана їй лише після виконання відомих умов.  

ОК 

 

5) захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в 

забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, 

виправданого, особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру або вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні, особи, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі 

(екстрадицію), а також особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності під час розгляду справи 

про адміністративне правопорушення; 

5) договір про надання правової допомоги - договір, за 

яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, 

адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову 

допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в 

порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується 

оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, 

необхідні для виконання договору; 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Додати: " у випадку, якщо це передбачено 

договором " 

Згідно цивільного принципу свободи договору, не 

можна передбачати імперативного обов’язку фіксувати 

в договорі оплату, бо правова допомога може 

надаватися безоплатно. Наразі ця проблема призводить 

до того, що у випадку надання адвокатом правової 

допомоги беоплатно, в договорі передбачається оплата 

1 грн., що є юридичною нісенітницею. Проектант сам 

передбачив в ч. 3 ст. 27 цього проекту, що до договору 

про надання правової допомоги застосовуються 

загальні положення цивільного законодавства про 

договір, тому імперативна норма про оплату не є 

допустимою. 

Конструкція позбавляє адвокатів можливості 

надавати правову допомогу pro-bono/ 

6) інші види правової допомоги - види адвокатської 

діяльності з надання правової інформації, консультацій і 

роз’яснень з правових питань, правового супроводу 

діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних 

та інших документів правового характеру, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів 

клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх 

відновленню в разі порушення; 

6) захист - діяльність адвоката з метою захисту, 

відновлення, забезпечення реалізації або запобігання 

порушенню прав, свобод і інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішується питання про їх застосування у кримінальному 

провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання 

про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також 

особи, яка притягається до адміністративної 
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відповідальності під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення; 

7) клієнт - фізична або юридична особа, держава, орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах 

яких здійснюється адвокатська діяльність; 

7) клієнт - фізична або юридична особа,їх об’єднання, яке не 

має статусу юридичної особи,держава, орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких 

здійснюється адвокатська діяльність; 

Вдосконалення норми. 

ОК 
Зауваження Афанасієв Р.В. 

Додати: "інші суб’єкти права" 

Не доцільно обмежувати коло суб’єктів, яким адвокат 

може надавати правову допомогу, бо цей переік не 

може бути вичерпним 

8) конфлікт інтересів - суперечність між особистими 

інтересами адвоката та його професійними правами і 

обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність 

або неупередженість під час виконання адвокатом його 

професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення 

ним дій під час здійснення адвокатської діяльності; 

8) конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами 

адвоката та його професійними правами і обов’язками, 

наявність якої може вплинути на об’єктивність або 

неупередженість під час виконання адвокатом його 

професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення 

ним дій під час здійснення адвокатської діяльності; 

Волинь РА 

Виключити. 

9) представництво - вид адвокатської діяльності, що 

полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта 

в цивільному, господарському, адміністративному та 

конституційному судочинстві, в інших державних органах, 

перед фізичними та юридичними особами, прав і 

обов’язків потерпілого під час розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, а також прав і 

обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача у кримінальному провадженні. 

9) правова допомога - захист; представництво в суді; 

представництво перед іншими особами; надання правової 

інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань; 

складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру; інша діяльність у сфері права з 

метою захисту, відновлення, забезпечення реалізації або 

запобігання порушенню прав, свобод і законних інтересів 

клієнта; 

 

Пункт відсутній. 10) представництво - діяльність адвоката від імені клієнта 

з метою захисту, відновлення, забезпечення реалізації або 

запобігання порушенню прав, обов’язків та інтересів 

клієнта в судах, Конституційному Суді України, в 

третейських судах, міжнародному арбітражі, інших 

міжнародних юрисдикційних органах, у виконавчому 

провадженні, в державних та міжнародних органах та 

установах, органах місцевого самоврядування, перед 

фізичними, юридичними особами та (або) їх об’єднаннями; 

Розширення змісту поняття «представництво»; 

врахування п.п. 41, 44 Висновку В.К. від груд. 2014 р. 

[…не зрозуміло, чому представництво для цілей 

цього Закону не включає також представництво 

клієнта в міжнародних судах та інших 

установах…]. 

 

ОК 
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Пункт відсутній. 11) рейтингове голосування - спосіб голосування 

одночасно по всіх кандидатах, при якому особа, яка 

голосує, має віддати свій голос за кількість кандидатів не 

більшу, ніж кількість вакансій, на які обираються 

кандидати, та за результатами якого обраним вважається 

один або декілька (відповідно до кількості вакансій) 

кандидатів, який (які) одержав (одержали) більшість 

голосів відносно інших кандидатів 

Вдосконалення процедури обрання органів 

адвокатського самоврядування; вводиться для 

забезпечення прозорості процедури виборів та 

прийняття рішень органами адвокатського 

самоврядування.  

 

ОК 

 

Пункт відсутній. 12) фідуціарна діяльність - діяльність адвоката, 

адвокатського бюро або об’єднання, яка полягає в 

одержанні та управлінні майном (грошовими коштами, 

цінними паперами, валютними цінностями тощо) клієнта 

від його імені в зв’язку з наданням клієнту правової 

допомоги 

Приведення у відповідність до п.52 Висновку В.К. від 

жов. 2011р. 

ОК 

Волинь РА 

Вдосконалення процедури, яке забезпечить прийняття 

рішень одноетапним голосуванням 

  Кіровоград (РА+КДКА) 

Частину 1 статі 1 доповнити окремим пунктом, що 

містить визначення ордеру адвоката 

  Райко (Мукачево) 

Доповнити п.13. медіація – метод вирішення спору із 

залученням посередника (медіатора), посередника 

(медіатора), який допомагає сторонам самим 

врегулювати спір 
Стаття 2. Адвокатура України Стаття 2. Адвокатура України  

1. Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, 

що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на професійній основі, а 

також самостійно вирішує питання організації і діяльності 

адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. 

1. Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, 

що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на професійній основі, а також 

самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

 

а також самостійно вирішує питання організації і 

регуляції діяльності адвокатури. 

 

Доповнити словом «регуляції» 

Волинь РА 

1. Адвокатура України - недержавний самоврядний 

інститут, що забезпечує здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової 

допомоги на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації  та регуляції діяльності 

адвокатури. 

2. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які 

мають право здійснювати адвокатську діяльність. 
2. Адвокатуру України складають всі адвокати України, 

відомості про яких внесені до Єдиного реєстру адвокатів 

України. 

Вдосконалення норми. Закріплюється з метою обліку та 

надання достовірної інформації про чисельність і 

персональний склад адвокатів України, адвокатів 

іноземних держав, які відповідно до цього Закону 

набули права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні. 
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Зміни слушні !!!!! 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

3. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської 

діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого 

професійного рівня адвокатів та вирішення питань 

дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє 

адвокатське самоврядування. 

3. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської 

діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого 

професійного рівня адвокатів та вирішення питань 

дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє 

адвокатське самоврядування. 

 

Стаття 3. Правова основа діяльності адвокатури України Стаття 3. Правова основа діяльності адвокатури України  

1. Правовою основою діяльності адвокатури України є 

Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти 

України. 

1. Правовою основою діяльності адвокатури України є 

Конституція України,міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

цей Закон, інші законодавчі акти України, Правила 

адвокатської етики та інші акти органів адвокатського 

самоврядування. 

Вдосконалення норми.  

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Прошу звернути увагу на  акти міжнародних 

адвокатських співтовариств  і можливо доповнити 

(Іван Гречківський, Ігор Караман) 

Я б залишив у пропонованій редакції, оскільки 

найкраще з актів міжнародних адвокатських 

співтовариств і так фактично інкорпорується в акти 

ОАС України  (І.Караман). 

Волинь РА 

Правовою основою діяльності адвокатури 

України є Конституція України, міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, цей 

Закон, інші законодавчі акти України, 

Правила адвокатської етики та інші акти 

органів адвокатського самоврядування, 

практика Європейського суду з прав 

людини. 

Райко (Мукачево) 

Додати слова «вищих органів адвокатського 

самоврядування» 

Частина відсутня. 2. Закони України, що регулюють питання діяльності 

адвокатури, надання правової допомоги, застосовуються в 

частині, що не суперечить цьому Закону. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Дуже небезпечна норма, адже  положення інших 

законів можуть бути більш новітніми, кращими та 

демократичними 

Волинь РА 

Виключити. 
 

Стаття 4. Принципи та засади здійснення адвокатської 

діяльності 
Стаття 4. Засади адвокатської діяльності  

1. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах 

верховенства права, законності, незалежності, 

конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. 

1. Адвокатська діяльність здійснюється на засадах: 
1) верховенства права; 
2) законності; 

В порівнянні із діючою редакцією - розширення та 

уточнення принципів а.д. 

Підтримую, можливо ще ???? 
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3) дотримання високих професійних стандартів; 
4) доброчесності та професійної гідності; 
5) незалежності; 
6) збереження професійної таємниці; 
7) уникнення конфлікту інтересів. 

Волинь РА 

Позитивне вдосконалення, однак, пункт  

7) виключити 
Райко (Мукачево) 

Уникнення конфлікту інтересів слід виключити 

оскільки при судовому розгляді справ конфлікт 

інтересів завжди присутній 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

До слів незалежності додати слова: "та забезпеченості" 

Принцип забезпеченості полягає в гарантуванні 

державою, створенні нею позитивних умов для 

реалізації адвокатами своїх прав і гарантій 

незалежності 

Барелюк (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

дотримання високих професійних  стандартів  (хто 

встановлює? Як визначаються?)– пропозиція – 

“дотримання засад компетентності та добросовісності” 

або “основних принципів адвокатської етики”  

 

2. Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій 

території України та за її межами, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або 

законодавством іноземної держави. 

2. Адвокат має право здійснювати адвокатську діяльність на 

всій території,на яку розповсюджується юрисдикція 

України. Адвокат має право здійснювати адвокатську 

діяльність за межами території, на яку розповсюджується 

юрисдикція України,якщо інше не передбачено міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, або законодавством іноземної держави, що 

застосовується на відповідній території. 

 

3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність 

індивідуально або в організаційно-правових формах 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання 

(організаційні форми адвокатської діяльності). 

3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність 

індивідуально, в організаційно-правових формах адвокатського 

бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми 

адвокатської діяльності). 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

 

Колеги! Прошу віднайти формулу, щоби не заганяти 

адвоката лише під одну організаційну форму. Ми це 

вже вирішити рішенням РАУ. Питання оподаткування 

– це питання фіскальних органів. 

Конишев 

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність в 

організаційно-правових формах 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання 

(організаційні форми адвокатської діяльності) 

4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську 4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність Приведення норми у відповідність до ч.1 ст.3 цього 
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діяльність на території України відповідно до цього Закону, 

якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода 

на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України. 

на території України відповідно до Конституції України, 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, цього Закону, інших 

законодавчих актів України, Правил адвокатської етики 

та інших обов’язкових для адвоката нормативних актів 

Закону. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Узгодити з пунктом 5 статті 1 Закону про іноземців. 

Прошу подивитися. 

Стаття 5. Адвокатура і держава Стаття 5. Адвокатура і держава  

1. Адвокатура є незалежною від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб. 

1. Адвокатура є саморегульованою, самоврядною, 

незалежною від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. 

 

2. Держава створює належні умови для діяльності 

адвокатури та забезпечує дотримання гарантій 

адвокатської діяльності. 

2. Держава гарантує незалежність та забезпечує 

дотримання гарантій адвокатської діяльності, 

унеможливлюючи будь-яке втручання у її здійснення. 

Єзерська (Чернівці) 

«Держава гарантує шляхом ухвалення відповідних 

законів та інших нормативно-правових актів 

незалежність та забезпечує введенням режиму 

спеціальної відповідальності дотримання гарантій 

адвокатської діяльності, унеможливлюючи будь-яке 

втручання у її здійснення» 

Пояснення до такої редакції:Мета такого 

формулювання – формальне та фактичне зобов’язання 

держави ухвалити закони та реалізуючі їх підзаконні 

акти для дотримання прав адвокатів, що дозволить 

ефективно та вчасно реагувати на факти порушень 

таких прав. 

Ноцький – конференція 25.03.2016 року  

 Викласти статтю 5 у редакції “держава гарантує 

шляхом ухвалення відповідних законів та інших  

нормативно-правових актів незалежність та забезпечує 

ведення режиму відповідальності та гарантії 

адвокатської діяльності унеможливлюючи будь - яке 

втручання у її здійснення” 

 

Частина відсутня. 3. Держава сприяє функціонуванню адвокатури, у тому 

числі органів адвокатського самоврядування, не 

втручаючись в її діяльність. 

Райко (Мукачево) 

Функція держави створювати належні умови для 

діяльності адвокатури вже не потрібна. А, хто надасть 

приміщення  для адвокатів в судах?   

  Волинь РА 

Доповнити ч.4,ч.5 

4. Суб’єкти законодавчої ініціативи зобов’язані 

узгоджувати з Національною Асоціацією адвокатів 
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України проекти законодавчих актів, що стосуються 

основ організації та діяльності адвокатури. Пропозиції 

Національної Асоціації адвокатів України до таких 

проектів є обов’язковими до розгляду відповідними 

Комітетами  Верховної Ради України. 

5. Держава забезпечує фінансування діяльності 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, у 

відповідності до діючих норм законодавства України  

про надання безоплатної правової допомоги. 

 
Частина відсутня. 4. Адвокат, адвокатське буро, адвокатське об’єднання 

мають право обирати будь-які податкові режими, 

передбачені Податковим кодексом України. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити окремим пунктом: "4. Адвокат, 

адвокатське буро, адвокатське об’єднання мають 

право обирати будь-які податкові режими, 

передбачені Податковим кодексом України". 

Питання щодо фінансових гарантій діяльності 

адвоката і невтручання держави в адвокатську 

діяльність: лише сам адвокат має обирати будь-який з 

тих режимів оподаткування, які закріплені 

Податковим кодексом, держава не має нав’язувати 

адвокату власний режим, адвокат, якого змушують 

платити більше 50 % на податкові платежі відразу 

втрачає фінансову незалежність. Тому в нашому 

законі це обовязково потрібно прописати, не чекаючи 

змін Податкового кодексу. 

Стаття 6. Адвокат Стаття 6. Адвокат  

1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж 

роботи в галузі права не менше двох років, склала 

кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 

випадків, встановлених цим Законом), склала присягу 

адвоката України та отримала свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

1. Адвокатом може бути фізична особа, яка: 
1) має вищу юридичну освіту; 
2) володіє державною мовою; 
3) має стаж роботи в галузі права не менше двох років 

після здобуття вищої юридичної освіти. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Адвокатом може бути фізична особа, яка має вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж 

роботи в галузі права не менше двох років, склала 

кваліфікаційний іспит, склала присягу адвоката 

України та отримала свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

 

     Обов’язковою умовою набуття статусу адвоката є 

_____ стаж роботи в якості помічника адвоката або 

стажування. 

 

У світлі запропонованого нижче визначення «вищої 

юридичної освіти» (п. 1 ч. 3) як другого 

(магістерського) рівня,як бути з тією потенційно 
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великою кількістю юристів, які в свій час (до ЗУ «Про 

вищу освіту») отримали диплом спеціаліста-юриста (і 

це була повна вища юридична освіта, а рівня магістра 

ще не було) і зараз бажають отримати доступ до 

професії адвоката? (І.Караман) 

Волинь РА 

Недосконала норма, оскільки, виходить, що будь – 

яка особа, що відповідає зазначеним вимогам 

(навіть без отримання Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю) може бути 

адвокатом. 

Пропонується :  

1. Адвокатом може бути фізична особа, яка: 

1) має вищу юридичну освіту; 

2)володіє державною мовою; 

3) має стаж роботи в галузі права не менше трьох 

років після здобуття вищої юридичної освіти; 

4) пройшла стажування (крім випадків, встановлених 

цим Законом); 

5) склала кваліфікаційний іспит; 

6) склала присягу адвоката України  та отримала 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю; 

7) відомості про яку включено до Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

Конишев 

Адвокатом може бути фізична особа, яка: 

1)має вищу юридичну освіту;2)володіє державною 

мовою;3)має стаж роботи в галузі права не менше 

двох років 

Запоріжжя РА 

доповнити пунктом 4  та  викласти в наступній 

редакції:  «склала кваліфікаційний іспит». 

Райко (Мукачево) 

Залишити діючу норму 

Токарев(Харків) 

Стаж роботи на посаді помічника адвоката (2 роки) 

уявляється завеликим, він навіть більше ніж в багатьох 

інших країнах. 

Барелюк (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

доповнити серед інших реквізитів ” адвокат – 
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відомості про якого внесені до ЄРАУ ” 

 
2. Не може бути адвокатом особа, яка: 2. Не може бути адвокатом особа, яка:  

1) має непогашену чи незняту в установленому законом 

порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого 

злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який 

призначено покарання у виді позбавлення волі; 

1) має непогашену чи незняту в установленому законом 

порядку судимість за вчинення умисного злочину; 
Вдосконалення норми.  

ОК 

Єзерська (Чернівці) 

викласти в наступній редакції: 

«1) був засуджений за скоєння умисного злочину, 

незалежно від факту зняття чи іншого способу 

погашення судимості за вказаний злочин» 

Пояснення до даного доповнення: 

Враховуючи важливість інституту адвокатури для 

комплексу здійснення правосуддя загалом, а також 

зважаючи на високий ступінь суспільної недовіри до 

всіх складових даного комплексу, є необхідність 

створення морального фільтру для недопущення появи 

у складі професійних спільнот, що складають систему 

правосуддя, осіб, які раніше притягалися до 

кримінальної відповідальності за умисні злочини. 

Приклад Януковича на посаді Президента України 

досить явно показав, що державні посадовці із 

судимостями – це біда для суспільства, а адвокат 

повинен бути святішим за дружину Цезаря..:) 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати : "умисного" 

Особа, яка має непогашену чи не зняту судимість - не 

може приходити в адвокатуру, бо сама вчинила злочин, 

за який ще не завершилися кримінально-правові 

наслідки. Про які морально-етичні якості може йтися, 

якщо особа ще не отримла кредит довіри навіть з боку 

кримінальної юстиції.  

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною або 

має захворювання, що перешкоджають здійсненню 

адвокатської діяльності, та перелік яких встановлюється 

спільним рішенням центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я, та Національної асоціації 

адвокатів України; 

Вдосконалення норми. Визначення додаткових вимог 

до кандидата, які пов’язані із станом здоров’я.  

 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Норма небезпечна, може обмежити право на 

професійну діяльність. Прийнятна лише для 

психічно хворих 

Єзерська (Чернівці) 
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викласти в наступній редакції: 

«2) визнана судом недієздатною чи обмежено 

дієздатною» 

Пояснення до даного доповнення: 

Навряд чи НААУ може встановлювати обмеження 

медичного характеру для здійснення адвокатської 

діяльності, враховуючи, що відсутні реально 

погоджені корпорацією критерії для визначення навіть 

ознак таких хвороб. 

Волинь РА 

Запропонована норма обмежує доступ до професії.  

Пропонується залишити діючу норму:визнана судом 

недієздатною чи обмежено дієздатною 

Колесник –конференція 25.03.2016 року 

обмеження доступу до професії у випадку 

захворювань” варто обмежитися “психічне 

захворювання” –  інакше норма містить загрозу 

Крупнова – конференція 25.03.2016 року  

В статтю про захворювання внести поправку – перелік 

захворювань як судді та прокурори 

Ізовітова Л.П. – конференція 25.03.2016 року 

щодо визначення захворювань адвоката – єдиний 

критерій – “психічно хвора людина не може бути в 

професії” інші обмеження неприпустимі 

 

3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - 

протягом двохроків з дня прийняття рішення про припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю; 

3) позбавлена права на зайняття адвокатською діяльністю, - 

протягом трьох років з дня прийняття рішення про припинення 

права на зайняття адвокатською діяльністю; 

ОК 

Єзерська (Чернівці) 

замінити слово «трьох» на слово «десяти». 

Пояснення до даної правки: Збільшення строку 

відсторонення від професії зробить менш привабливим 

для адвокатів участь у діях, що можуть стати приводом 

для застосування такого суворого покарання як 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю 

Волинь РА 

3) позбавлена права на зайняття адвокатською 

діяльністю, - протягом п’яти років з дня прийняття 

рішення про припинення права на зайняття 

адвокатською діяльністю; 

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з 

державної служби або служби в органах місцевого 

самоврядування за порушення присяги, вчинення 

корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня 

такого звільнення. 

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з 

державної служби або служби в органах місцевого 

самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного 

правопорушення, іншого умисного злочину або суттєвого 

дисциплінарного проступку-протягом трьох років з дня 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слово «суттєвого» виключити 

Єзерська (Чернівці) 

поставити крапку після слів «або суттєвого 

дисциплінарного проступку». 

Пояснення до даної правки: 
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такого звільнення. Адвокат – це найвища ступінь діяльності юриста. Не 

можна допускати до корпорації осіб, які заплямували 

себе скоєнням дій, зазначених у даному пункті, взагалі. 

Адвокатура – це не місток у «спокійну пенсію» для 

всіх, хто має диплом юриста. 

Волинь РА 

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, 

нотаріуса, з державної служби або служби в органах 

місцевого самоврядування за порушення присяги, 

вчинення корупційного правопорушення, іншого 

умисного злочину або суттєвого дисциплінарного 

проступку - протягом п’яти років з дня такого 

звільнення, а з інших підстав – протягом трьох років з 

дня такого звільнення. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Після слів «в органах місцевого самоврядування за..» 

додати: " невідповідність займаній посаді" 

Прибрати: "умисного" 

Прибрати: "суттєвого" 

Це особливо актуально в сучасних умовах, коли 

відбуваються процедури атестації, люстрації, 

очищення влади. Людей, яких звільнили за 

невідповідність займаній посаді, вчинення будь якого, 

а не лише умисного злочину та будь-якого, а не лише 

суттєвого проступку, не мають підбиратися 

адвокатурою, бо адвокатура це не помийна яма для 

різного зброду.    

3. Для цілей цієї статті: 3. Для цілей цієї статті:  

1) повна вища юридична освіта – повна вища юридична 

освіта, здобута в Україні, а також повна вища юридична 

освіта, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в 

установленому законом порядку; 

1) вища юридична освіта - другий (магістерський) рівень 

вищої юридичної освіти, здобутий в Україні, а також вища 

юридична освіта відповідного рівня, здобута в іноземних 

державах та визнана в Україні в установленому законом 

порядку; 

Приведення норми у відповідність до Закону України  

"Про вищу освіту". 

ОК 

Необхідно залишити визначення «вищої юридичної 

освіти» також для спеціалістів-юристів, які здобули 

таку освіту до ЗУ «Про вищу освіту», інакше це буде 

дискримінаційна норма і обмеженням доступу цих осіб 

до професії (І.Караман).  

 

«1) вища юридична освіта - другий (магістерський) 

рівень вищої юридичної освіти, здобутий в Україні, 

рівень спеціаліста-юриста, здобутий в Україні до 



13 

 

набуття чинності Законом України «Про вищу 

освіту», а також вища юридична освіта відповідного 

рівня, здобута в іноземних державах та визнана в 

Україні в установленому законом порядку;» 

2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за 

спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної 

освіти. 

2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за 

спеціальністю на посаді помічника адвоката та(або) на 

посаді судді, крім стажу роботи на посаді судді, якого 

звільнено з посади судді з підстави: 

1) порушення суддею вимог щодо несумісності; 

2) порушення суддею присяги; 
3) набрання законної сили обвинувальним вироком 

щодо нього. 

У Прикінцевих положеннях встановити: особи, які 
на дату набуття чинності цим Законом, мають 
однорічний стаж роботи на посаді помічника 
адвоката та/ або дворічний стаж роботи в галузі 
права, можуть стати адвокатом в порядку, 
передбаченому Законом України "Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність" у редакції, що діяла до 
набуття чинності цим Законом. 

 
Якщо особа не мала диплома магістра, а лише 

спеціаліста-юриста (бо перший ще не існував у свій 

час), багато років пропрацювала в юридичній сфері, а 

зараз бажає стати адвокатом - їй треба закінчити 

магістратуру і отримати після цього ще два роки стажу? 

(І. Караман)  

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне. 
«2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за 
спеціальністю після здобуття нею другого 
(магістерського) рівня вищої юридичної освіти або 
після здобуття нею рівня спеціаліста-юриста до набуття 
чинності Законом України «Про вищу освіту». 
Закріплюються з метою здійснення входу в адвокатську 

професію через інститут помічника адвоката або 

перебування на посаді судді, при цьому відміняється 

необхідність проходження стажування (див. нижче).  

У Прикінцевих положеннях встановити: особи, які на 

дату набуття чинності цим Законом, мають однорічний 

стаж роботи на посаді помічника адвоката та/ або 

дворічний стаж роботи в галузі права, можуть стати 

адвокатом в порядку, передбаченому Законом України 

"Про адвокатуру та адвокатську діяльність" у редакції, 

що діяла до набуття чинності цим Законом. 

Щодо стажування див. нижче.  

Коментар Д.Бугая: обов’язково передбачити у 

прикінцевих положеннях перехідний період – набрання 

чинності через три роки. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Це як? Не погоджуюсь А до стажу на пенсію їм 

зараховується??? 

До стажу роботи в галузі права не зараховується 

період роботи на посаді судді, якого звільнено з 

посади судді з підстав, передбачених пунктами 4, 5, 6 
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частини п'ятої статті 126 Конституції України. – 

ПОТРІБНО НЕ ВИКЛЮЧАТИ, ЩОДО СТАЖУ 

АБСОЛЮЧНО НЕКОНСТИТУЦІЙНА НОРМА 

Конишев Маріуполь 

Залишити в існуючий редакції 

Волинь РА 

Запропонована норма порушує права людини та 

обмежує доступ до професії. 

Пропонується: 

2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за 

спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної 

освіти, підтверджений сплатою в цей період, 

передбачених законодавством податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. 

Стаття 7. Вимоги щодо несумісності Стаття 7. Вимоги щодо несумісності  
1. Несумісною з діяльністю адвоката є: 1. Несумісною з адвокатською діяльністю є:  
1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини 

першої статті4 Закону України "Про засади запобігання і 

протидії корупції"; 

1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої 

статті3 Закону України "Про запобігання корупції"; 
 

2) військова або альтернативна (невійськова) служба; 2) військова або альтернативна (невійськова) служба; Конишев Маріуполь 

Виключити 

Волинь РА 

2) військова або альтернативна (невійськова) служба, 

окрім призову на військові збори. 
3) нотаріальна діяльність; 3) нотаріальна діяльність;  
4) судово-експертна діяльність. 4) судово-експертна діяльність.  
Пункт відсутній. 5) діяльність на посадах Голови або членів 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
Діяльність на посадах в КДКП є постійною, але вона не 

підпадає під п. 1 ч.1 ст. 7 Закону, тому вводиться 

окреме положення щодо несумісності а.д. з діяльністю 

на посадах в КДКП. 
Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, 

передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої 

повноваження у відповідній раді на постійній основі), 

членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у 

Вищій раді юстиції на постійній основі). 

2. Вимоги щодо несумісності з адвокатською діяльністю, 

передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

депутатів місцевих рад. 

Члени ВРЮ та ВККС підпадають під п. 1 ч.1 ст. 7 цього 

Закону, тому слова щодо непоширення несумісності на 

членів Вищої ради юстиції слід виключити. 

2. У разі виникнення обставин несумісності, встановлених 

частиною першою цієї статті, адвокат у триденний строк з 

3. У разі виникнення обставин несумісності, встановлених 

частиною першою цієї статті, адвокат у десятиденний строк з 

Єзерська (Чернівці) 

доповнити наступним реченням: 
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дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів 

регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення 

адвокатської діяльності. 

дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону 

за адресою свого робочого місця заяву про зупинення 

адвокатської діяльності. 

У випадку неподання адвокатом у вказаний в даному 

пункті строк вказаної заяви рішенням ради адвокатів 

регіону за адресою його робочого місця Єдиного 

реєстру адвокатів України вилучаються відомості про 

даного адвоката. Таке рішення приймається за 

наслідками розгляду інформації про невиконання 

вимог даного пункту, яке може бути отримано з будь-

якого джерела, та підтверджується документами. 

Поновлення інформації у Єдиному реєстрі адвокатів 

України про даного адвоката можливо за його заявою у 

випадку зникнення обставин несумісності. 

Пояснення до даної правки: 

Основною метою цього доповнення є уникнення 

масового використання людського фактору при 

розгляді технічних питань. У вказаному випадку 

адвокат має обумовлені законом обов’язки, виконання 

яких підтримується фактично технічним рішенням про 

вилучення про нього відомостей з ЄРАУ 

Волинь РА 

У разі виникнення обставин несумісності, встановлених 

частиною першою цієї статті, адвокат зобов’язаний 

фактично зупинити адвокатську діяльність і протягом 

десяти днів   з дня виникнення таких обставин подати 

до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця 

згідно Єдиного реєстру адвокатів України письмову  

заяву про зупинення адвокатської діяльності. 
Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту  Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту   
1. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає 

вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має 

право звернутися до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до 

складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до 

складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що 

додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів 

України. 

1. Особа, яка виявила намір стати адвокатом та відповідає 

вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має 

право звернутися до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури за місцем проживання або реєстрації з заявою про 

допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску 

до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що 

додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України. 

Вдосконалення норми. 

Єзерська (Чернівці) 

уніфікувати застосування термінів «бажання» та 

«намір». 

Волинь РА 

Пропонується: 

1. Особа, яка виявила намір стати адвокатом та 

відповідає вимогам  пунктів 1 – 3 частини першої та  

частини другої статті 6 цього Закону, має право 

звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури за місцем проживання або реєстрації із 

заявою про допуск до складення кваліфікаційного 

іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного 
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іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, 

затверджуються Радою адвокатів України. 
2. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

перевіряє відповідність особи вимогам, установленим 

частинами першою та другою статті 6 цього Закону. З метою 

перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених 

особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наявності 

письмової згоди такої особи кваліфікаційно- дисциплінарна 

комісія адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений 

нею член палати можуть звертатися із запитами до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування, громадських об’єднань, що зобов’язані не 

пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати 

необхідну інформацію. 

2. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, 

установленим частинами першою та другою статті 6 цього 

Закону. З метою перевірки повноти та достовірності 

відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати 

адвокатом, і за наявності письмової згоди такої особи 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, 

кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть 

звертатися із письмовими запитами до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, підприємств, установ і організацій, 

громадських об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти 

робочих днів з дня отримання письмового запиту надати 

необхідну інформацію у письмовій формі. 

Вдосконалення норми пов’язано із організаційними 

змінами в дисциплінарному провадженні. 

Волинь РА 

2. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури перевіряє 

відповідність особи вимогам, установленими пунктами 

1 – 3  частини першої та частини другої статті 6 цього 

Закону. З метою перевірки повноти та достовірності 

відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання 

стати адвокатом, і за наявності письмової згоди такої 

особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею 

член палати можуть звертатися із письмовими 

запитами до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, 

підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності та підпорядкування, громадських 

об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих 

днів з дня отримання письмового запиту надати 

необхідну інформацію у письмовій формі 

Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не 

відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, 

установлену законом. 

Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не 

відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, 

установлену законом. 

Райко (Мукачево) 

Ігнорування запиту, відмова в наданні….далі по тексту 

 

У разі ненадання особою, яка виявила бажання стати 

адвокатом, письмової згоди на перевірку повноти та 

достовірності повідомлених нею відомостей така особа до 

кваліфікаційного іспиту не допускається. 

У разі ненадання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, 

письмової згоди на перевірку повноти та достовірності 

повідомлених нею відомостей така особа до кваліфікаційного 

іспиту не допускається. 

 

3. Строк розгляду заяви про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати тридцяти 

днів з дня її надходження. 

3. Строк розгляду кваліфікаційною палатою 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури заяви 

про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен 

перевищувати тридцяти днів з дня її надходження. 

Вдосконалення норми.  

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне. 

 

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

приймає рішення про: 

4. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів 

кваліфікаційна палата кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури, приймає рішення про: 

Вдосконалення норми.  

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне. 

 
1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту; 1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту;  
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2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту. 2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту. 
Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте 

рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття. 

У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до 

кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку 

зазначаються причини такої відмови. 

5. Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення 

письмово протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У 

разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до 

кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку 

зазначаються причини такої відмови. 

Вдосконалення норми. 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне. 

 

4.Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного 

іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом 

тридцяти днів з дня його отримання. 

6. Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного 

іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом 

тридцяти днів з дня його отримання. 

 

Стаття 9. Кваліфікаційний іспит Стаття 9. Кваліфікаційний іспит  
1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка 

виявила бажання стати адвокатом. 

1. Кваліфікаційний іспит полягає у перевірці рівня 

професійної підготовки особи, яка виявила намір стати 

адвокатом, зокрема володіння необхідними теоретичними 

знаннями у сфері права, знанням Правил адвокатської 

етики, практичними навичками, необхідними для 

здійснення адвокатської діяльності, а також особистих та 

моральних якостей такої особи. 

Уточнення переліку знань та навичок, які необхідні для 

складання кваліфікаційного іспиту. 

 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Яким чином при  кваліфікаційному іспиті буде 

здійснюватись  виявлення«її особистих і моральних 

якостей»? Вимога для маніпуляцій 

Єзерська (Чернівці) 

В ч. 1 є посилання на оцінку особистих та моральних 

якостей особи, що виявила намір стати адвокатом. В 

той же час, у спільноти відсутні єдині погляди на 

визначення критеріїв для оцінки таких якостей. Вважаю 

за необхідне зробити посилання на відповідну(і) 

норму(и) ПАЕ, які можна встановити як імперативні 

для кандидатів у адвокати 

Волинь РА 

Недосконала норма щодо перевірки особистих і 

моральних якостей . 

Пропонується:  

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні необхідних 

теоретичних знань у галузі права, законодавчих актів та 

актів органів адвокатського самоврядування, що 

регулюють питання адвокатської діяльності, 

практичних навичок та умінь у застосуванні закону, 

рівня професійної підготовки особи, яка виявила намір 

стати адвокатом, а також ступеня готовності нею 

здійснювати адвокатську діяльність. 
2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні 

теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, 

адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати 

2. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення 

особою, яка виявила намір стати адвокатом, письмового 

анонімного тестування, виконання практичного завдання та 

Удосконалення процедури складання 

кваліфікаційного іспиту. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Рада 
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адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних 

навичок та умінь у застосуванні закону. 
проходження усної співбесіди. адвокатів України у 6 місячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом має забезпечити розробку та 

затвердити програму і порядок складання 

кваліфікаційних іспитів у відповідності із цим 

Законом. 

Конишев 

Залишити в існуючий редакції 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 
Організація та проведення кваліфікаційного іспиту 

здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури. 

3. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту 

здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

 

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика 

оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів 

затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів 

України може встановити плату за складення 

кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення. 

4. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика 

оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів 

затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів 

України встановлює плату за складення кваліфікаційного 

іспиту та порядок її внесення. 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на 

три місяці. 
5. Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на 

три місяці. 
Волинь РА 

Недосконала норма. 

Пропонується: 

5. Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного 

разу на три місяці за наявності заяв від осіб, які 

виявили бажання стати адвокатом та отримали допуск 

до складання відповідного іспиту. 
Частина відсутня. 6. За результатами проведення кваліфікаційного іспиту 

кваліфікаційна палата кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури приймає рішення про позитивний або 

негативний результат складення кваліфікаційного іспиту 

особою, яка виявила намір стати адвокатом. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

НЕ про результат в рішенні, а про видачу свідоцтва про 

складення іспиту або про відмову. 

Скоректувати редакцію. 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 
3. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти 

днівз дня складення кваліфікаційного іспиту 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного 

іспиту. 

7. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит з позитивним 

результатом,протягом десяти днів кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури на підставі рішення 

кваліфікаційної палати безоплатно видає свідоцтво про 

складення кваліфікаційного іспиту. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

В Законі не можна писати про «результат» 

Скоректувати редакцію. Свідоцтво про складення 

кваліфікаційного іспиту має видаватися безоплатно, 

оскільки створення додаткових перешкод в доступі до 

професії – неприпустимо. Витрати на виготовлення 

свідоцтва мають покриватися за рахунок коштів, які 

особа сплачує при допуску до іспиту. 

Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне 

протягом трьох років з дня складення іспиту. 
8. Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне 

протягом трьох років з дня складення іспиту. 
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Зразок свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту 

затверджується Радою адвокатів України. 
Зразок свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту 

затверджується Радою адвокатів України. 
 

4. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути 

допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж 

через шість місяців. Особа, яка не склала кваліфікаційний 

іспит повторно, може бути допущена до наступного 

кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через один рік. 

9. Особа, яка склала кваліфікаційний іспит з негативним 

результатом, може бути допущена до складення такого 

іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка 

склала кваліфікаційний іспит з негативним результатом 

повторно, може бути допущена до наступного кваліфікаційного 

іспиту не раніше ніж через один рік. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

В Законі не можна писати про «результат» 

Скоректувати редакцію. 

Розширення можливостей для повторної здачі іспиту. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «шість місяців» замінити словами «один рік». 

5. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом 

тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до 

суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, 

або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у 

найближчий час проведення таких іспитів. 

10. Особа, яка склала кваліфікаційний іспит з негативним 

результатом,може протягом тридцяти днів з дня отримання 

рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, яка може 

залишити оскаржуване рішення без змін або зобов’язати 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести 

повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення 

таких іспитів. 

Приведення термінології у відповідність до змін в 

інших статтях цього Закону.  

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Виключається неправомірно звернення «до суду». 

Як це узгоджується  з Конституцією? 

Крім того, навіщо ганяти людину. Потрібно надати 

ВКДКА право прийняти іспит 

Волинь РА 

Недосконала норма. Порушення прав людини. 

Пропонується: 

10. Особа, яка склала кваліфікаційний іспит з 

негативним результатом,може протягом тридцяти 

днів з дня отримання рішення кваліфікаційної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури або до суду,які 

можуть залишити оскаржуване рішення без змін або 

зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит 

у найближчий час проведення таких іспитів. 
Частина відсутня. 11. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

прийняте за результатами кваліфікаційного іспиту можуть 

бути оскаржені до суду лише з наступних підстав: 

1) суттєве порушення процедури розгляду питання та  

винесення відповідного рішення; 

2) склад органу, що прийняв відповідне рішення, був 

неповноважним. 

Закріплення конституційного права на судове 

оскарження рішень органів адвокатського 

самоврядування.  

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Правильно, щодо підстав:порушення процедури 

винесення цих рішень  

Однак, потрібно все-таки надати особі право 

визначення (вибору) куди оскаржувати -  до ВКДКА чи 

до суду 

Єзерська (Чернівці) 

є досить небезпечною, так як може породити 

непоодинокі випадки суб’єктивних оцінок у випадку 

відсутності погоджених корпорацією критеріїв для 

оцінювання. 
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Волинь РА 

Виключити 
Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування Статтю виключено  

1. Стажування полягає в перевірці готовності особи, яка 

отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного 

іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. 

Стажування здійснюється протягом шести місяців під 

керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів 

регіону. 

 У Прикінцевих положеннях встановити 

"стажування, розпочате до набуття чинності цим 

Законом, здійснюється у відповідності до Закону 

України "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність" у редакції, що діяла до набуття 

чинності цим Законом". 

2. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день 

початку стажування має дійсне свідоцтво про складення 

кваліфікаційного іспиту. 

 Зауваження Ізовітової Л.П. 

Не можна погодитись. Люди з 10 річним стажем 

мають  стати помічниками нових і молодих 

адвокатів задля того, щоби стати адвокатами? І 

отримувати мінімальну заробітну плату? Хто кого 

буде навчати? Потрібно дати можливість вибору для 

кандидата: помічник чи стажист 

Стажування може здійснюватися у вільний від основної 

роботи час стажиста. 
 Статтю виключено, оскільки цим Законопроектом 

пропонується, щоб вхід в адвокатську професію 

здійснювався через інститут помічника адвоката (див. 

вище). Передбачається, що необхідний досвід та 

практичні навички особа, яка має намір стати 

адвокатом, буде отримувати, працюючі на посаді 

помічника адвоката.  

Зауваження Ізовітової Л.П. 

НЕ ПОГОДЖУЮСЬ! В наших реаліях не доцільно 

набувати статусу адвоката лише через інститут 

помічника.  Також потрібно звернути увагу, що не 

кожен адвокат буде прагнути мати помічника, платити 

йому заробітну плату, здійснювати відрахування. Тому 

нас звинуватять у закритті (обмеженні) доступу до 

професії. 

3. Керівником стажування може бути адвокат України, 

який має стаж адвокатської діяльності не менше п’яти 

років. В одного адвоката можуть проходити стажування 

не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів 

регіону може призначити керівника стажування з числа 

адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у 

відповідному регіоні. 

 Коментар Д.Бугая: обов’язково передбачити у 

прикінцевих положеннях перехідний період – набрання 

чинності через три роки (як і положення останнього 

абз. ст. 6 цього Закону).  

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Потрібно визначитись з новими критеріями 

(періоду) стажування і статусу помічника. Особливо 

щодо обов’язкового навчання 

4. Порядок проходження стажування, програма та 

методика оцінювання стажування затверджуються 

Радою адвокатів України. 

 Волинь РА 

Виключенням статті про стажування  обмежується 

доступ до професії. Крім того, виключенням даної 

статті із Закону  зникає процедура прийняття рішення 

про видачу Свідоцтва про право на заняття 
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адвокатською діяльністю. 

Пропонується  залишити діючу норму  з наступними 

змінами: 

Райко (Мукачево) 

статтю не виключати. 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
стажування  зберегти, надати РАР повноваження 

здійснювати це стажування, але надати РАР 

встановлювати строки стажування (до 6 місяців) в 

залежності від підготовки кожної особи, яка виявила 

бажання отримати свідоцтво.  

Луцюк –конференція 25.03.2016 

Не підтримує відміну стажування 

Барелюк (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

стажування – залишити обов’язково, виключення –  

можна розцінювати як обмеження доступу до професії  

 

5. Від проходження стажування звільняються особи, які 

на день звернення із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника 

адвоката не менше одного року за останні два роки. 

  

6. За результатами стажування керівник стажування 

складає звіт про оцінку стажування та направляє його 

раді адвокатів регіону. 

  

7. Результати стажування оцінюються радою адвокатів 

регіону протягом тридцяти днів з дня отримання звіту. 

 Волинь РА 7. Результати стажування оцінюються 

радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з 

дня отримання звіту 

За оцінкою результатів стажування рада адвокатів 

регіону приймає рішення про: 

 За оцінкою результатів стажування рада адвокатів 

регіону приймає рішення про: 

 

1) видачу особі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 
 Успішне проходження стажування, допуск до 

складання Присяги адвоката України та видачу 

свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю; 

2) продовження стажування на строк від одного до трьох 

місяців. 
 незадовільне проходження стажування, відмову у 

допуску до складання Присяги адвоката України  

та у видачі Свідоцтва про  право на заняття  

адвокатською діяльністю. 
Пункт відсутній.   

Стажист адвоката та керівник стажування 

повідомляються про прийняте рішення письмово 

протягом трьох днів з дня його прийняття. 

 Стажист адвоката та керівник стажування 

повідомляються про прийняте рішення письмово 

протягом трьох робочих  днів з дня його 

прийняття. 
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8. Рішення ради адвокатів регіону про продовження 

стажування може бути оскаржено стажистом адвоката 

або керівником стажування протягом тридцяти днів з 

дня його отримання до Ради адвокатів України або до 

суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без 

змін, або зобов’язати раду адвокатів регіону видати 

свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 8. Рішення ради адвокатів регіону про незадовільне 

проходження стажування, відмову у допуску до 

складання Присяги адвоката України  та у видачі 

Свідоцтва про  право на заняття  адвокатською 

діяльністю може бути оскаржено стажистом 

адвоката або керівником стажування протягом 

тридцяти днів з дня його отримання до Ради 

адвокатів України або до суду, які можуть 

залишити оскаржуване рішення без змін, або 

зобов’язати раду адвокатів регіону допустити 

стажиста до складання Присяги адвоката України  

та видати свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

  9. Радою адвокатів регіону може встановлюватися 

внесок за проходження стажування.  
Стаття 11. Присяга адвоката України Стаття 11. Присяга адвоката України  

1. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято 

рішення про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня 

прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів 

регіону присягу адвоката України такого змісту: 

1. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято 

рішення про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня 

прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів 

регіону присягу адвоката України такого змісту: 

 

"Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй 

адвокатській діяльності дотримуватися принципів 

верховенства права, законності, незалежності та 

конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і 

сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову 

допомогу відповідно до Конституції України і законів 

України, з високою відповідальністю виконувати покладені на 

мене обов’язки, бути вірним присязі". 

"Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю дотримуватися 

принципів верховенства права, законності, незалежності та 

конфіденційності, Правил адвокатської етики, чесно і сумлінно 

забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу 

відповідно до Конституції України і законів України, з високою 

відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути 

вірним присязі 

 

2. Текст присяги адвоката України підписується адвокатом і 

зберігається радою адвокатів регіону, а її копія надається 

адвокату. 

2. Текст присяги адвоката України підписується адвокатом і 

зберігається радою адвокатів регіону. Адвокату надається 

копія підписаного ним тексту присяги. 

 

Стаття 12. Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю, посвідчення адвоката України 
Стаття 12. Свідоцтво адвоката, посвідчення адвоката  

1. Особі, яка склала присягу адвоката України, радою 

адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно 

видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю та посвідчення адвоката України. 

1. Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів 

регіону у день складення присяги безоплатно видаються 

свідоцтво адвоката України (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю). 

Свідоцтво про право на зайняття а.д. має видаватися 

безоплатно, оскільки створення додаткових перешкод 

в доступі до професії – неприпустимо. Витрати на 

виготовлення свідоцтва мають покриватися за рахунок 

коштів, які особа сплачує при допуску до іспиту.  ????? 

Як перерозподілити кошти?Свідоцтво видає РАР. 

2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і 

посвідчення адвоката України не обмежуються віком 
2. Свідоцтво адвоката України є документом, що підтверджує 

статус адвоката. Особа набуває статусу адвоката з дня 

Спрощення здійснення адвокатської діяльності.  

???? З дня «видачі» чи «отримання» ? 
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особи та є безстроковими. видачі їй свідоцтва адвоката України. Кіровоград (РА+КДКА) 

Друге речення частини 2 статті 12 доповнити словами 

«та внесення відомостей про неї до Єдиного реєстру 

адвокатів України» 

Частина відсутня. 3. Посвідчення адвоката України є документом, що 

посвідчує особу адвоката. 

??????? ЯК з ОСОБОЮ? 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Додати: " та підтверджує її спеціальний статус." 

Доповнення необхідне згідно положень профільного 

закону "Про єдиний державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальий статус", 

яким передбачено саме такий вид документів 

посвідчувального характеру. Крім того, правка 

корисна з точки зору підткреслення спеціального 

статусу адвоката.  

В прикінцевих положеннях до Закону слід відразу 

передбачити внесення відповідних змін і доповнень 

до закону "Про єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальий статус" 

Частина відсутня. 4. Свідоцтво і посвідчення адвоката України не 

обмежуються віком особи та є безстроковими. 

 

Зразки свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю і посвідчення адвоката України затверджуються 

Радою адвокатів України. 

5. Зразки свідоцтва і посвідчення адвоката України 

затверджуються Радою адвокатів України. 
Зауваження Афанасієв Р.В. 

Додати: "порядок їх видачі і заміни" 

Оскільки посвідчення адвоката стає посвідчувальним 

документом, порядок його видачі і заміни в разі 

наприклад, втрати або спливу тривалого часу 

використання і зміни зовнішності людини, зображеної 

на фото - слід чітко врегулювати. 

Стаття 13. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом 

індивідуально 
Стаття 13. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом 

індивідуально 
Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

Адвокатам має бути надане право суміщати декілька 

організаційних форм АД. Це повинно бути чітко та 

недвозначно бути прописано у Законі (в ЗП взагалі не 

прописано). 

Визначити право адвоката на спрощену систему 

оподаткування, хоча б базіс. Зрозуміло, що всі деталі 

мають бути наявні у Податковому кодексі (в ЗП взагалі 
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не прописано). 

1. Адвокат,який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, є самозайнятою особою. 

1. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність 

індивідуально. 
ОК 

Виключено положення про самозайняту особу, 

оскільки це поняття відноситься до податкового права. 

Конишев 

Виключити 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

2. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати 

печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням 

свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

2. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати 

печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням 

свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Бовкун (Чернівці) 

викласти у наступній редакції: “2. Адвокат, який 

здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може 

відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи та 

бланки.” 

Частина відсутня. 3. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, може за згодою клієнта залучати до 

виконання договору про надання правової допомоги інших 

адвокатів, адвокатські бюро або об’єднання на договірних 

засадах. 

Надання адвокату, який здійснює адвокатську 

діяльність індивідуально, рівних прав з адвокатським 

бюро та адвокатським об’єднанням щодо залучення 

інших адвокатів для надання правової допомоги.  

Ок 
Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити: "реєструватися фізичною особою - 

підприємцем, самозайнятою особою". 

Питання щодо фінансових гарантій діяльності 

адвоката і невтручання держави в адвокатську 

діяльність: лише сам адвокат має обирати режим 

оподаткування, держава не має навязувати адвокату 

власний режим, адвокат може або реєструватися 

підприємцем, в тому числі обирати спрощену систему 

оподаткування, або самозайнятою особою, або взагалі 

не проводити такої реєстрації і сплачувати податки на 

загальних підставах. Тому в нашому законі це 

обовязково потрібно прописати, не чекаючи змін 

Податкового кодексу. 
  Райко (Мукачево) 

4. Адвокат несе відповідальність за якість правової  

допомоги та будь-яких  інших послуг, які надаються 

клієнтам в рамках здійснення адвокатської діяльності 

залученим адвокатом, дотримання ним Правил 

адвокатської етики та вимог цього Закону. 
Стаття 14. Адвокатське бюро Стаття 14. Адвокатське бюро Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

Адвокатам має бути надане право суміщати декілька 
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організаційних форм АД. Це повинно бути чітко та 

недвозначно бути прописано у Законі (в ЗП взагалі не 

прописано). 

1. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним 

адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування 

адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, 

який його створив. 

1. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним 

адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування 

адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який 

його створив. 

 

2. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у 

порядку, встановленому Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з 

урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

2. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у 

порядку, встановленому Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з 

урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

 

3. Адвокатське бюро має самостійний баланс, може 

відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки 

із своїм найменуванням. 

3. Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати 

рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм 

найменуванням. 

 

4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського 

бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом 

трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів 

регіону. 

4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського 

бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох 

днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів 

регіону. 

 

5. Стороною договору про надання правової допомоги є 

адвокатське бюро. 
5. Стороною договору про надання правової допомоги є 

адвокатське бюро. 
 

6. Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених 

бюро договорів про надання правової допомоги інших 

адвокатів на договірних засадах. Адвокатське бюро 

зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

6. Адвокатське бюро може за згодою клієнта залучати до 

виконання укладених договорів про надання правової допомоги 

інших адвокатів, адвокатські бюро або об’єднання на 

договірних засадах. 

Виключено. 

 

  Райко (Мукачево) 

7. Адвокатське бюро несе відповідальність за якість 

правової  допомоги та будь-яких інших послуг, які 

надаються клієнтам в рамках здійснення адвокатської 

діяльності залученим адвокатом, адвокатським бюро 

чи адвокатським об’єднанням, дотримання ними 

Правил адвокатської етики та вимог цього Закону. 

Стаття 15. Адвокатське об’єднання Стаття 15. Адвокатське об’єднання Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

Адвокатам має бути надане право суміщати декілька 

організаційних форм АД. Це повинно бути чітко та 

недвозначно бути прописано у Законі (в ЗП взагалі не 

прописано). 

1. Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною 

шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і 

1. Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною 

шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і 

. 
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діє на підставі статуту. діє на підставі статуту. 
Частина відсутня. 2. Адвокати, що здійснюють здійснювати адвокатську 

діяльність у формі адвокатського об’єднання, мають бути 

учасниками адвокатського об’єднання. Відносини учасників 

адвокатського об’єднання регулюються цим Законом та 

статутом. 

 

Частина відсутня. 3. Учасники адвокатського об’єднання можуть укладати між 

собою договір, що регулює відносини між ними, не 

врегульовані статутом. 

 

2. Державна реєстрація адвокатського об’єднання 

здійснюється в порядку, встановленому Законом України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим 

Законом. 

4. Державна реєстрація адвокатського об’єднання здійснюється 

в порядку, встановленому Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з 

урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

 

3. Адвокатське об’єднання має самостійний баланс, може 

відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки 

із своїм найменуванням. 

5. Адвокатське об’єднання має самостійний баланс, може 

відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із 

своїм найменуванням. 

 

4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського 

об’єднання, зміну складу його учасників адвокатське 

об’єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних 

відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє 

відповідну раду адвокатів регіону. 

6. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського 

об’єднання, зміну складу його учасників адвокатське 

об’єднання протягом п’яти робочих днів з дня внесення 

відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово 

повідомляє відповідну раду адвокатів регіону. 

 

5. Стороною договору про надання правової допомоги є 

адвокатське об’єднання. Від імені адвокатського об’єднання 

договір про надання правової допомоги підписується 

учасником адвокатського об’єднання, уповноваженим на це 

довіреністю або статутом адвокатського об’єднання. 

7. Стороною договору про надання правової допомоги є 

адвокатське об’єднання. Від імені адвокатського об’єднання 

договір про надання правової допомоги підписується учасником 

адвокатського об’єднання, уповноваженим на це довіреністю 

або статутом адвокатського об’єднання. 

Запоріжжя РА 

Виключити  ч. 7 цієї статті у зв'язку з тим, що  

стороною договору по наданню правової допомоги   

повинен бути  адвокат. 

 

6. Адвокатське об’єднання може залучати до виконання 

укладених об’єднанням договорів про надання правової 

допомоги інших адвокатів на договірних засадах. 

Адвокатське об’єднання зобов’язане забезпечити 

дотримання професійних прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності. 

8. Адвокатське об’єднання може залучати до виконання 

укладених об’єднанням договорів про надання правової 

допомоги інших адвокатів, адвокатські бюро або об’єднання 

на договірних засадах. 

Конишев 

Адвокатське об’єднання може залучати до виконання 

укладених об’єднанням договорів про надання 

правової допомоги інші адвокатські бюро або 

об'єднання на договірних засадах. 

Частина відсутня. 9. Адвокатське об’єднання зобов’язане забезпечити 

дотримання професійних прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності. 

 

Частина відсутня. 10. Адвокатське об’єднання несе відповідальність за якість 

правової допомоги та будь-яких інших послуг, які 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Адвокатське об’єднання не суб’єкт дисциплінарної 
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надаються клієнтам в рамках здійснення адвокатської 

діяльності учасниками адвокатського об’єднання, 

дотримання ними Правил адвокатської етики та вимог 

цього Закону. 

відповідальності, тому наряду з цивільною 

відповідальністю АО має нести дисциплінарну 

відповідальність адвокат. 

  Райко (Мукачево) 

11. Адвокатське об'єднання несе відповідальність за 

якість правової допомоги та будь-яких  інших послуг, 

які надаються клієнтам в рамках здійснення 

адвокатської діяльності залученим  адвокатом, 

адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням, 

дотримання ними Правил адвокат ської етики та вимог 

цього Закону. 
Стаття 16. Помічник адвоката Стаття 16. Помічник адвоката  

1. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають 

повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката 

працюють на підставі трудового договору (контракту), 

укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським 

об'єднанням, з додержанням вимог цього Закону і 

законодавства про працю. 

1. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають вищу 

юридичну освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня. 

Помічник адвоката працює на підставі трудового договору 

(контракту), укладеного з адвокатом, що здійснює діяльність 

індивідуально, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, 

з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю. 

Приведення норми у відповідність до Закону України 

"Про вищу освіту". 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

УВАГА!!! Помічник  АДВОКАТА, а не помічник 

ОБЄДНАННЯ. Потрібно визначитись!!! 

Конишев 

Адвокат може мати помічників з числа осіб, які 

мають вищу юридичну освіту не нижче 

першого(бакалаврського) рівня. Помічник адвоката 

працює на підставі трудового договору (контракту), 

укладеного за адвокатським бюро, адвокатським 

об'єднанням, з додержанням вимог цього Закону і 

законодавства про працю 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 1 може в сукупності із п. п. 1 та 3 ч. 1 та п. 1 ч. 3 ст. 

6 проекту породити спори щодо моменту, з якого 

необхідно обраховувати дворічний стаж для здобуття 

права стати адвокатом, так як між бакалавром і 

магістром на даний час є дворічна різниця навчального 

процесу, і, таким чином, отримавши ступінь бакалавра 

та відпрацювавши помічником адвоката ті ж два роки, 

які студент витратив на отримання ступеню магістра, 

він зможе одразу після отримання диплому 

претендувати на можливість стати адвокатом. 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

 
Частина відсутня. 2. Адвокат може мати не більше трьох помічників Зауваження Ізовітової Л.П. 
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одночасно. Дискримінаційна норма. Чому 3-х, а не 5, 7,9?  Усе 

залежить від навантаження адвоката і можливості 

сплачувати помічникам заробітну плату. 

Зауваження Афанасієва Р.В. 

Погоджуюся з зауваженнями Ізовітової Л.П. 

Виключити ч. 2: "2. Адвокат може мати не більше 

трьох помічників одночасно." 

Дискримінаційна норма. 

Колесник –конференція 25.03.2016 року 

проти обмеження 

2. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, 

що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що 

належать до процесуальних повноважень (прав та 

обов’язків) адвоката. 

3. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, 

що знаходяться у провадженні адвоката, крім безпосереднього 

представництва клієнта у судових засіданнях та у слідчих 

діях. 

Удосконалення інституту помічника адвоката. 

ОК 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

Частина відсутня. 4. Помічник адвоката має право брати участь у судових 

засіданнях та у слідчих діях виключно з адвокатом.  
Зауваження Ізовітової Л.П. 

 

«допомогає адвокату як його асистент» 

Конишев(Маріуполь) 

Помічник адвоката має право брати участь у 

судових засіданнях та у слідчих діях виключно з 

адвокатом, крім того помічник адвоката має право 

надавати правову інформацію, консультації, 

роз’яснення з правових питань; складення заяв,  

скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру; інша діяльність у сфері права з 

метою захисту, відновлення, забезпечення реалізації 

або запобігання порушенню прав, свобод і законних 

інтересів клієнта з участю адвоката 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

Частина відсутня. 5. Помічник адвоката зобов’язаний зберігати адвокатську 

таємницю та дотримуватися Правил адвокатської етики. 

Відповідальність за порушення помічником адвоката 

адвокатської таємниці та Правил адвокатської етики несе 

адвокат. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

 

 щодо відповідальності адвоката???Подумати. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

Друге речення частини 5 статті 16 доповнити словами 

«та помічник адвоката» 

Волинь РА 

Виключити: 

Відповідальність за порушення помічником 

адвоката адвокатської таємниці та Правил 

адвокатської етики несе адвокат. 



29 

 

(Не слід давати додаткові підстави притягнення 

адвоката  до відповідальності; помічник має нести 

дисциплінарну відповідальність відповідно до 

трудового законодавства). 

Кухар (Вінниця) 

В частині 5 статті 16 проекту речення: 

«Відповідальність за порушення помічником адвоката 

адвокатської таємниці та Правил адвокатської етики 

несе адвокат»  виключити 

 

3. Положення про помічника адвоката затверджується 

Радою адвокатів України. 
6. Інші правила діяльності помічника адвоката можуть 

встановлюватись Положенням про помічника адвоката, яке 

затверджується з’їздом адвокатів України. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Затверджуватись Радою адвокатів України, 

потрібна гнучка регуляція доступу в професію. 

Райко (Мукачево) 

…, яке затверджуються Радою адвокатів України. 

Зауваження Афанасієва Р.В. 

Погоджуюся з зауваженнями Ізовітової Л.П. 

Змінити: Додати: Радою адвокатів України. 

Прибрати:з’їздом адвокатів України. 

Задля динамічного реагування 
Частина відсутня. 7. Рада адвокатів регіону за зверненням адвоката, 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання, які 

уклали трудовий договір з помічником адвоката, видає 

посвідчення помічника адвоката встановленого зразка та 

вносить відомості про помічника адвоката до Єдиного 

реєстру адвокатів України. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

За зверненням адвоката, а не АБ чи АО, адже це 

«помічник адвоката» 

Конишев(Маріуполь) 

Адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання, які 

уклали трудовий договір з помічником адвоката, 

видає посвідчення помічника адвоката встановленого 

зразка. 

4. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в 

адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. 

Помічником адвоката не можуть бути особи, зазначені в 

частині другій статті 6 цього Закону. 

8. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в 

адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. 

Помічником адвоката не можуть бути особи, зазначені в частині 

другій статті 6 цього Закону. 

 

Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатів України Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатів України  

1. Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, 

обліку та надання достовірної інформації про чисельність і 

персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних 

держав, які відповідно до цього Закону набули права на 

заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані 

адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. 

1. Національна асоціація адвокатів України забезпечує 

ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, 

зберігання, обліку та надання достовірної інформації про 

чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів 

іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права 

на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані 

адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. 

Волинь РА 

Невдосконалена норма. 

Пропонується змінити другий абзац  частини: 
Внесення відомостей та зміну відомостей до Єдиного 

реєстру адвокатів України здійснюється радами 

адвокатів регіонів  відповідно до Порядку ведення 

Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого 
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Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України 

здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів 

України. 

Внесення відомостей та змін відомостей до Єдиного реєстру 

адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів на 

підставі заяви адвоката, форма якої затверджується Радою 

адвокатів України. Зміни відомостей, які стосуються 

позбавлення права на зайняття адвокатською діяльності, 

вносяться на підставі рішення відповідної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії. 

Радою адвокатів України.   

 

Частина відсутня. 2. Формування і функціонування Єдиного реєстру 

адвокатів України забезпечується за рахунок щорічних 

внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування. Адміністрування Єдиного 

реєстру адвокатів України здійснює Рада адвокатів 

України. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

 

Адміністрування повинна здійснювати Національна 

асоціація адвокатів України – юридична особа.  

 РАУ в порядку регуляції приймає рішення щодо 

Порядку ведення ЄРАУ 

2. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі 

відомості: 
3. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі 

відомості: 
 

1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката;  

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про 

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення 

адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів 

України); 

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про 

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

(номер і дата прийняття рішення про включення адвоката 

іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України); 

 

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми 

адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; 
3) найменування і місцезнаходження організаційних форма 

адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку, адреси 

електронної пошти; 

 

4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку; 4) адреса основного робочого місця та додаткових робочих 

місць; 

 

5) інформація про зупинення або припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 
5) інформація про зупинення або припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 
 

6) інші відомості, передбачені цим Законом. 6) інші відомості, передбачені цим Законом.  

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження 

обраної адвокатом організаційної форми адвокатської 

діяльності або адреса фактичного місця здійснення 

адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від 

місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми 

адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес 

робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України 

вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката. 

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної 

адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або 

адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, 

якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної 

адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі 

наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного 

реєстру адвокатів України вносяться всі адреси робочих 

місць адвоката із зазначенням основного. 

 

3. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про 

себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру 

4. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про 

себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру 

Зауваження Ізовітової Л.П. 
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адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду 

адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім 

випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури. 

адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду 

адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім 

випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури. 

Скеровує копію заяви до НААУ. РАР не завжди 

сумлінно та вчасно вносять відомостіпро адвоката 

4. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, 

є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради 

адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру 

адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи. 

5. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є 

відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради 

адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру адвокатів 

України за зверненням адвоката або іншої особи. 

 

Частина відсутня. 6. Забороняється будь-яке втручання в дію Єдиного 

реєстру адвокатів України або обмеження загального 

доступу до нього та відкритості інформації, що міститься в 

ньому. Внесення змін до Єдиного реєстру адвокатів 

України здійснюється у випадках та на підставах, 

передбачених цим Законом. 

Для унеможливлення виключення інформації про 

адвоката з ЄРАУ та, враховуючи визначення терміну 

"адвокат" (п.1 ч.1 ст.1 цього Закону). 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

«…та на підставах визначених цим Законом.», на 

мій погляд, незручно та не гнучко. Як тоді бути з 

Порядком?Він передбачений   статтею 17 Закону, а 

тому його положення і є  регуляцією відповідно до  

закону. 

Волинь РА 

6. Забороняється будь-яке втручання в дію 

Єдиного реєстру адвокатів України або обмеження 

загального доступу до нього та відкритості 

інформації, що міститься в ньому. Внесення змін 

до Єдиного реєстру адвокатів України 

здійснюється у випадках та на підставах, 

передбачених цим Законом та Порядком ведення 

Єдиного реєстру адвокатів України, 

затвердженого Радою адвокатів України. 

Райко (Мукачево) 

слова «та відкритості інформації, що міститься в 

ньому» виключити. 

5. Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру 

адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, 

наступного за днем отримання радою адвокатів регіону 

відповідної інформації, крім випадків, установлених цим 

Законом. 

7. Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру 

адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, 

наступного за днем отримання радою адвокатів регіону 

відповідної інформації, крім випадків, установлених цим 

Законом. 

 

6. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

затверджується Радою адвокатів України. 
8. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

затверджується з’їздом адвокатів України. 
Зауваження Ізовітової Л.П. 

Залишити у старій редакції, Порядок ведення ЄРАУ 

затверджується РАУ. 

Волинь РА 

Виключити. 

7. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб 

9. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб 
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відповідно до законодавства з питань захисту персональних 

даних. 
відповідно до законодавства з питань захисту персональних 

даних. 
Стаття 18. Об’єднання адвокатів Стаття 18. Об’єднання адвокатів  

1. Адвокати мають право створювати в установленому 

законом порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні 

об’єднання. 

1. Адвокати мають право створювати в установленому законом 

порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні об’єднання. 
Волинь РА 

Пропонується: 

1) адвокати мають право створювати  в установленому 

законом порядку  громадські організації  та професійні 

спілки. 

2. Адвокати, їх об’єднання можуть бути членами 

міжнародних організацій адвокатів та юристів. 
2. Адвокати, їх об’єднання можуть бути членами міжнародних 

організацій адвокатів та юристів. 

 

Стаття відсутня. Стаття 18
1
. Символи адвокатури України Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 
 1. Рада адвокатів України затверджує символіку 

адвокатури України. 
 

 
2. Адвокат при розгляді справ в судах може здійснювати 

свою професійну діяльність в мантії та з нагрудним 

знаком. Зразок мантії та нагрудного знака затверджується 

Радою адвокатів України. 

 

 3. Кожен адвокат України може у своїй діяльності 

використовувати символіку адвокатури України. 
 

  Конишев(Маріуполь) 

Частина 4 статті 18-1 Закону  

Адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання має 

право мати власну символіку та формений одяг, які 

затверджуються в Раді адвокатів України 

Розділ III 
ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І 

ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Розділ III 
АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ГАРАНТІЇ. ПРАВА І 

ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА. 

 

Стаття 19. Види адвокатської діяльності Стаття 19. Види адвокатської діяльності Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

1. Видами адвокатської діяльності є: 1. Видами адвокатської діяльності є:  

1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з 

правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і 

фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, держави; 

1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з 

правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і 

фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, держави; 

 

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру; 
2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру; 

 

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування 

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 
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примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішується питання про їх застосування у кримінальному 

провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності під час 

розгляду справи про адміністративне правопорушення; 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішується 

питання про їх застосування у кримінальному провадженні, 

особи, стосовно якої розглядається питання про видачу 

іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності під час 

розгляду справи про адміністративне правопорушення; 
4) надання правової допомоги свідку у кримінальному 

провадженні; 
4) надання правової допомоги свідку у кримінальному 

провадженні; 
 

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду 

справи про адміністративне правопорушення, прав і 

обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача у кримінальному провадженні; 

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду 

справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків 

потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у 

кримінальному провадженні; 

 

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у 

судах під час здійснення цивільного, господарського, 

адміністративного та конституційного судочинства, а 

також в інших державних органах, перед фізичними та 

юридичними особами; 

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб в судах, 

у тому числі Конституційному Суді України, в третейських 

судах та в міжнародних судових інстанціях, у виконавчому 

провадженні, в державних, міжнародних органах та 

установах, органах місцевого самоврядування, нотаріаті, 

перед фізичними та юридичними особами та їх 

об’єднаннями, які не мають статусу юридичної особи. 

Врахування п.п. 41, 44 Висновку В.К. від груд. 2014 р. 

[…не зрозуміло, чому представництво для цілей цього 

Закону не включає також представництво клієнта в 

міжнародних судах та інших установах…] 
Райко (Мукачево) 

… державних підприємствах установах і організаціях, 

міжнародних  органах  та  установах,... далі по тексту 

 

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, 

держави, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, 

якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 

статутними документами міжнародних судових органів та 

інших міжнародних організацій або міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України; 

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, 

держави, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, 

якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 

статутними документами міжнародних судових органів та 

інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 
п. 6 ч. 1 ст. 19 та ч. 2 ст. 19 - із формулювань пропозицій в 

цих нормах начебто випливає, що адвокат в суді не може 

представляти інтереси громадських об’єднань без 

статусу юр.особи, тим більш в якості виключних 

повноважень. Вірогідно це просто невдале формулювання, 

адже в іншій нормі розширене коло клієнтів, яке 

поповнилось об’єднаннями, що не мають статусу юрособи 

(вочевидь, за Законом України «Про громадські 

об’єднання»). І це правильно. 

 

8) надання правової допомоги під час виконання та 

відбування кримінальних покарань. 
8) надання правової допомоги під час виконання та відбування 

кримінальних покарань; 
 

Пункт відсутній. 9) надання інформації, консультацій і роз’яснень з питань 

медіації, забезпечення правового супроводу, участь в 

організації та проведенні процедури медіації; 

 

Пункт відсутній. 10) фідуціарна діяльність; Розширення видів а.д. (визначення ф.д. закріплено в 

ст.1 цього Закону). 
Пункт відсутній 11) діяльність ескроу-агента. Розширення видів а.д. (визначення е.-а. закріплено в 

ст.1 цього Закону). 

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської Абзац виключено. Зауваження Афанасієв Р.В. 
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діяльності, не заборонені законом. Доповнити окремий абзац: " Адвокат може 

здійснювати інші види адвокатської діяльності, не 

заборонені законом" 

Чому це законодавець вирішив обмежити сферу 

адвокатської діяльності, це дискримінаційна 

пропозиція, потрібно залишити стару редакцію.  

 

 Райко (Мукачево) 

Додати пункт  

12) Медіаторська діяльність. 

 

 Кухар (Вінниця) 

доповнити пунктом 12 такого змісту 

«Адвокат може здійснювати інші види адвокатської 

діяльності, не заборонені законом». 

Обґрунтування: Можуть появлятися інші сфери 

діяльності адвоката, які зараз неможливо 

передбачити, тому не треба обмежувати види 

адвокатської діяльності вичерпним переліком.  

Діючий Закон на обмежує види адвокатської 

діяльності переліком, а тому встановлення тільки тих 

видів діяльності, що пропонуються проектом, без 

зазначення «інших видів, не заборонених законом» 

буде звужувати права адвокатів у порівнянні з 

діючим Законом 

 

Частина відсутня. 2. Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у 

судах мають право здійснювати виключно адвокати, крім 

випадків, передбачених законом. 

У Прикінцевих положеннях встановити: положення 

Законопроекту щодо виключного права адвокатів 

на здійснення представництва інтересів фізичних та 

юридичних осіб у судах вводиться поетапно: 

представництво виключно прокурорами або 

адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної 

інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах 

апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах 

першої інстанції - з 1 січня 2019 року. Реалізація 

положень про «адвокатську монополію». Відповідні 

зміни запропоновано внести до процесуальних 

кодексів. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

НЕ погоджуюсь з поетапним на протязі 3-х років 

порядком введення виключного права адвокатів 

на представництво. Моє мотивування: потрібно 

виходити із інтересів громадян  і юридичних осіб, 
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які уклали договори не з адвокатами, а з юристами 

і довіряють останнім. Наприклад, юрист провів 

справу у першій інстанції, а в 2-й йому вже 

заборонено, а людина на нього розраховує. 

Потрібно не чекати поетапного введення 

монополії, а ввести одразу, однак дозволити 

юристам, які на цей час ведуть справи своїх 

клієнтів за вже укладеними угодами їх закінчити  у 

1-й, 2-й та касаційній інстанціях. Певний час 

адвокати і юристи (які закінчують справи) будуть 

працювати паралельно. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

після слів «фізичних та юридичних осіб», доповнити 

словами «їх об’єднань, які не мають статусу 

юридичної особи». 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне Однак,  строк перехідного 

періоду слід зменшити. 

Лесько А.О. (конференція 25.03.2016) 

Підтримую норму Закону, яка надає право на 

представництво клієнтів у суді тільки професійним 

адвокатом, за виключенням випадків передбаченим 

Законом (бо це фахівець високого рівня в галузі права; 

тут не обмеження прав людини, а розширення її прав 

бо тільки адвокат захищений законом) 

Барелюк (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

щодо монополії – підтримує 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 
п. 6 ч. 1 ст. 19 та ч. 2 ст. 19 - із формулювань пропозицій в 

цих нормах начебто випливає, що адвокат в суді не може 

представляти інтереси громадських об’єднань без 

статусу юр.особи, тим більш в якості виключних 

повноважень. Вірогідно це просто невдале формулювання, 

адже в іншій нормі розширене коло клієнтів, яке 

поповнилось об’єднаннями, що не мають статусу юрособи 

(вочевидь, за Законом України «Про громадські 

об’єднання»). І це правильно. 

 
Стаття 20. Професійні права адвоката Стаття 20. Професійні права адвоката Колесник конференція 25.03.2016 року 

Гарантії діяльності більш захищені  - надати статус 
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членам рад, які присутні при обшуках адвокатів, щоб 

могли надавати скарги, зупиняти неправомірні дії, 

оскаржувати, притягувати до відповідальності осіб які 

порушили адвокатську таємницю. 

1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має 

право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами 

адвокатської етики та договором про надання правової 

допомоги, необхідні для належного виконання договору про 

надання правової допомоги, зокрема: 

1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право 

вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, Правилами 

адвокатської етики та договором про надання правової 

допомоги, необхідні для належного виконання договору про 

надання правової допомоги, зокрема: 

 

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо 

отримання копій документів, до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб, підприємств, установ, організацій, громадських 

об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких 

фізичних осіб); 

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо 

отримання копій документів, до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, 

а також до фізичних осіб та отримувати від них відповідну 

інформацію та документи; 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Чи можемо ми відійти від згоди фізичних осіб? Як 

пропонується? Чи не порушуються  права 

людини?Як з Декларацією прав? 

Щодо адвокатських запитів до фізичних осіб - додати, 

що отримання від них інформації та документів  - за їх 

згодою (І. Караман) 

Райко (Мукачево) 

Залишити стару редакцію 

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси 

фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, 

органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, 

перед громадянами, посадовими і службовими особами, до 

повноважень яких належить вирішення відповідних питань в 

Україні та за її межами; 

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних 

осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми 

власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, 

посадовими і службовими особами, до повноважень яких 

належить вирішення відповідних питань в Україні та за її 

межами; 

 

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і 

організаціях з необхідними для адвокатської діяльності 

документами та матеріалами, крім тих, що містять 

інформацію з обмеженим доступом; 

3) ознайомлюватися в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, в установах і 

організаціях, а також у фізичних осіб - підприємців з 

документами та матеріалами, знімати з них копії, крім тих, що 

містять інформацію з обмеженим доступом; 

ОК 

Пропозиція:"крім тих, які містять таємну, службову 
інформацію або інформацію, розкриття якої 
порушуватиме права третіх осіб на захист 
персональних даних або охорону інтелектуальної 
власності". 
Зауваження Ізовітової Л.П.: Потрібно розширити 
наші  можливості в процедурі адвокатської 
діяльності і виключити «крім тих, що містять 
інформацію з обмеженим доступом», інакше ми 
обмежені у збиранні доказів;також не відповідає у 
повній мірі пункту 7) цієї статті проекту. 

Єзерська (Чернівці) 

П. 3 ч. 1 фактично унеможливлює отримання 

адвокатом будь-якої інформації, так як вказані як 
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виняток види інформації і складають собою майже всю 

суть спорів, за допомогою при вирішенні яких до 

адвокатів і звертаються клієнти. Фактично таким 

формулюванням вказане право адвоката зведено 

нанівець. 

Волинь РА 

Пропонується доповнити після слова «документів», якщо 

на це  нема письмової згоди особи, якої ці документи та 

матеріали стосуються. 

Бовкун (Чернівці) 

виключити "...крім тих, що містять інформацію з 

обмеженим доступом.."; 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати: "крім тих, що містять інформацію з 

обмеженим доступом"; 

Під виглядом інформації з обмеженим доступом 

адвокатам завжди відмовляють всі в наданні будь-якої 

інформації, тому доки є ця ремарка адвокат не має 

ефективного інструменту збору доказів і не є 

рівноправним учасником процесу, порушується 

принцип змагальності. Як це на думку законодавця 

співвідноситься з п. 7 і п. 8 цієї ж статті, 

запропонованої самим же законодвцем. 

Токарев (Харків) 

Додати слова «мати ідентифікований доступ до 

державних реєстрів, у тому числі Єдиного реєстру 

досудових розслідувань» та «до автоматизованої 

системи документообігу суду у порядку» - напевне, це 

може бути лише в аспекті подачі документів до суду. 

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи 

та подавати їх у встановленому законом порядку; 
4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи 

та подавати їх у встановленому законом порядку; 
Бовкун (Чернівці) 

викласти у наступній редакції: “...складати заяви, 

скарги, клопотання, довідки інші правові документи та 

подавати їх у встановленому законом порядку…” 
 

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і 

службових осіб та відповідно до закону одержувати від них 

письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і 

службових осіб та відповідно до закону одержувати від них 

письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 

 

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на 

засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо 

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на 

засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті 
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суті клопотань і скарг; клопотань і скарг; 
7) збирати відомості про факти, що можуть бути 

використані як докази, в установленому законом 

порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, 

документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та 

опитувати осіб за їх згодою; 

7) збирати докази будь-якими не забороненими законом 

засобами, в тому числі в установленому законом порядку 

запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх 

копії,ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх 

згодою 

Розширення прав адвоката. 

Волинь РА 
Вдосконалення позитивне 

Райко (Мукачево) 

вилучати речі, документи, їх копії (за згодою осіб у 

яких вони зберігаються) … далі по тексту 

Бугай - конференція 25.03.2016 року 

Збирання доказів будь-яким незабороненим шляхом - 

позитив 

Барелюк (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

підтримують – щодо розширення прав збирання 

доказів 

 

Пункт відсутній. 8) мати ідентифікований доступ до державних реєстрів, у 

тому числі Єдиного реєстру досудових розслідувань, до 

автоматизованої системи документообігу суду у порядку, 

визначеному відповідним держателем реєстру або 

автоматизованої системи за погодженням з Радою 

адвокатів України, крім реєстрів, що містять інформацію, 

яка є державною таємницею; 

Розширення прав адвоката. За безпідставне 
використання цього права передбачена 
дисциплінарна відповідальність у вигляді 
позбавлення права на заняття адвокатською 
діяльністю (п.6 ч.2 ст.32 цього Закону).??????? Бугай 
? Коли ж робоча група напрацьовувала це 
разом?Редакція п.8. запропонована Д.Бугаєм. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

В тексті Закону передбачити винесення змін до інших 
спеціальних Законів України, що регулюють до 
доступ до державних реєстрів України, в частині прав 
доступу до них, що надається адвокату пунктом 8 
частини 1 статті 20 даного закону. 

Бовкун (Чернівці) 
виключити "...в порядку, передбаченому законом…”; 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити словами "всіх"державних реєстрів. 

Якщо надавати доступ до реєстрів, то потрібно чітко 

зазначити, що саме до всіх реєстрів, щоб потім не 

виникало спокуси обмежувати доступ підзаконними 
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відомчими актами 

Колесник конференція 25.03.2016 року 
небезпечна норма “про безпідставне використання 
право на доступ до реєстрів 

Бугай - конференція 25.03.2016 року 
Ідентифікований доступ до всіх баз – позитивно, 
доопрацювати норму – щодо безпідставного 
використання  

 

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для 

копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює 

захист, представництво або надає інші види правової 

допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере 

участь, а також хід судового засідання в порядку, 

передбаченому законом; 

9) застосовувати не заборонені законом технічні засоби без 

будь-якого дозволу посадових осіб або суду, в тому числі з 

метою фіксації процесуальних та інших дій, в яких адвокат 

приймає участь; 

ОК 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

Бовкун (Чернівці) 
викласти у такій редакції: “посвідчувати копії 
документів.” 

Райко (Мукачево) 

…законом переносні та стаціонарні технічні засоби 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати: ", в яких адвокат приймає участь; 

Право адвоката фіксувати події, в тому числі 
порушення закону не має бути обмежене його 
процесуальним статусом, бо в разі свавільного 
недопуску адвоката до захисту чи слідчої дії, він 
позбавляється права навіть фіксувати це порушення.  

Бугай - конференція 25.03.2016 року Застосування 
засобів технічної фіксації – мова йде не лише про 
кримінальний процес, а й інші 

 

9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, 

крім випадків, якщо законом установлено інший 

обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; 

10) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, 

крім випадків, якщо законом установлено інший 

обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; 

 

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з 

питань, що потребують спеціальних знань; 
11) залучати спеціалістів, експертів з питань, що 

потребують спеціальних знань, отримувати та подавати їх 

Зауваження Ізовітової Л.П. 
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висновки, у тому числі до суду; ???????А що заборонено подавати висновки? 
Пункт відсутній. 

12) мати безперешкодний доступ до приміщень судів в 

робочий час, а також до приміщень судів, органів 

прокуратури, поліції, міністерства внутрішніх справ, 

правоохоронних органів, установ для попереднього 

ув’язнення та виконання покарань, органів державної 

влади у будь-який час, якщо в цих приміщеннях перебуває 

або утримується клієнт; 

Колесник конференція 25.03.2016 року 

“доступ до приміщень судів в робочий час”  - 

обмежує права адвоката на доступ 

Бугай - конференція 25.03.2016 року 

Безперешкодній доступ до всіх правоохоронних 

органів в будь-який час якщо в них перебуває клієнт  

позитивно 

 
Пункт відсутній. 13) звертатися зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, 

яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність 

судді; 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Необхідні одночасні зміни до Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», там 

адвокат, який веде справу не має права на 

оскарження. Це несправедливо, особливо у справах, 

де адвокат самостійний учасник процесу (КПК). 

Тому паралельно внести зміни до ЗУ «Про 

забезпечення права на справедливий суд». Із цього 

ж ЗУ потрібно також вилучити норму про те, що 

адвокат несе дисциплінарну відповідальність у разі 

безпідставного звернення до ВККСУ, адже питання 

підставності, сумлінності та об’єктивності з членами 

ВККСУ у нас можуть не співпадати. 

Колесник конференція 25.03.2016 року 

потребує одночасної зміни до Закону “Про 

справедливий суд”  - перш за все не покарання судді, 

а припинення його неправомірних дій.  

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

встановлення права адвоката на звернення зі скаргою 

щодо поведінки судді – слушна пропозиція. Проте, слід 

додати оборот «в т.ч. якщо адвокат є учасником 

судового процесу, в якому бере участь суддя». Це 

потрібно для закладення основ нейтралізації 

необґрунтованої норми ЗУ про судоустрій та статус 

суддів, де подачі скарга адвоката за таких умов 

заборонена. 

 

 
Пункт відсутній. 14) брати участь у будь-яких слідчих або процесуальних 

діях, у яких бере участь клієнт або які проводяться 

відносно клієнта; 

Ок 
Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити: "чи за клопотанням клієнта або 

адвоката" 
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Позбавлення можливості адвоката брати участь в 

слідчих діях, які проводяться за клопотанням клієнта 

або адвоката нівелює значення такої слідчої дії, бо 

адвокат не має процесуальної можливості впливати на 

правильне фіксування доказів. 

Бугай - конференція 25.03.2016 року 

Право брати участь в будь-яких слідчих діях, участь в 

яких бере нас клієнті проводяться відносно нашого  

клієнта – добре 

 

Пункт відсутній. 15) на страхування професійної відповідальності; Зауваження Ізовітової Л.П. 

«здійснювати страхування професійної 

відповідальності.» 
Єзерська (Чернівці) 

навіщо взагалі окремо прописувати таке право, якщо 

воно ніяким актом не оспорено і не знаходиться під 

обмеженням? 

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим 

Законом та іншими законами. 
16) користуватися іншими правами, передбаченими цим та 

іншими законами, Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод та іншими міжнародними 

договорами, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, а також практикою 

Європейського суду з прав людини. 

ок 

  Бугай - конференція 25.03.2016 року 

Передбачити право проведення допитів – в 

подальшому як доказ 

 
Стаття 21. Професійні обов’язки адвоката Стаття 21. Професійні обов’язки адвоката Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат 

зобов’язаний: 
1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат 

зобов’язаний: 
 

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил 

адвокатської етики; 
1) дотримуватися присяги адвоката України, засад 

адвокатської діяльності та Правила адвокатської етики; 
 

2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про 

надання правової допомоги; 
2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про 

надання правової допомоги; 
 

3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення 

конфлікту інтересів; 
3) не вчиняти будь-яких дій, які становлять небезпеку для 

клієнта або його інтересів, уникати ризиків конфлікту 

інтересів та невідкладно повідомляти клієнта про виникнення 

Кіровоград (РА+КДКА) 

«не вчиняти будь-яких дій, які становлять небезпеку 

для клієнта або його інтересів» виключити 
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конфлікту інтересів або загрозу його виникнення; Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати: "не вчиняти будь-яких дій, які 

становлять небезпеку для клієнта або його 

інтересів" 

Питання небезпеки є оціночною категорією, хто і 

виходячи з чого буде визначати, що становить 

небезпеку, а що ні, це шлях до маніпуляцій 

4) підвищувати свій професійний рівень; 4) підвищувати свій професійний рівень;  

5) виконувати рішення органів адвокатського 

самоврядування; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 
 

6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та 

договором про надання правової допомоги. 
6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та 

договором про надання правової допомоги; 
 

Пункт відсутній. 7) мати робоче місце, вимоги до якого встановлюються 
Радою адвокатів України;; 

ок 

Пункт відсутній. 8) зберігати та захищати відомості, що становлять 

адвокатську таємницю; 
 

Пункт відсутній. 9) добросовісно користуватися правами, наданими йому 

цим Законом та іншими законами; 
 

Пункт відсутній. 10) сплачувати щорічні внески на забезпечення 

адвокатського самоврядування у розмірі та строки, 

встановлені Радою адвокатів України відповідно до 

затвердженого з’їздом адвокатів України бюджету; 

????? Чи вистачить бюджету щорічно проводити 

з’їзд ? 

«відповідно до затвердженого з’їздом адвокатів 

України бюджету» не гнучно і не дієво. Бюджет 

має затверджувати РАУ. 

Конишев(Маріуполь) 

сплачувати щорічні внески на забезпечення 

адвокатського самоврядування у розмірі, 

встановлені Радою адвокатів України 
Пункт відсутній. 

 

Конишев(Маріуполь) 
11) Бути присутнім при посвідченні правочинів, заяв 
та інших документів, що підписуються у присутності 
нотаріуса.  
(внести відповідні зміни до статті 45 Закону України 
«Про нотаріат») 

Пункт відсутній. 

 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити окремий пункт : "11) здійснювати 

обов’язкове страхування професійної 

відповідальності в порядку та на умовах, 

передбачених законом" 

Питання обов’язкового страхування професійної 

відповідальності відноситься до гарантій 
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фінансової незалежності адвоката, та забезпечення 

інтересів клієнта, введення обов’язкового 

страхування є світовою практикою. 

Має бути прийнято спеціальне правове 

регулювання. 

В перехідних положеннях передбачити, що 

обов’язок, встановлений п. 11 ч. 1 ст. 21 закону 

вступає в дію з набранням чинності закону, яким 

врегульовується обов’язком страхування 

професійної відповідальності адвоката    

2. Адвокату забороняється: 2. Адвокату забороняється:  

1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та 

законним інтересам клієнта; 
1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та 

законним інтересам клієнта; 

 

2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять 

адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах 

або інтересах третіх осіб; 

2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять 

адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах 

або інтересах третіх осіб; 

 

3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім 

випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта; 
3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім 

випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта; 
 

4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім 

випадків, установлених законом. 
4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, 

установлених законом. 
 

4.Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну 

особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з 

питань захисту персональних даних. 

3. Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну 

особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань 

захисту персональних даних. 

 

Стаття відсутня. Стаття 21
1
. Уникнення конфлікту інтересів  

 
1. Адвокат не може надавати правову допомогу одночасно 

двом або більше клієнтам, інтереси яких є взаємно 

суперечливими, або вірогідно можуть стати 

суперечливими, крім випадків, коли такі клієнти спільно 

уповноважують адвоката або в явній формі погоджуються 

на це після роз’яснення їм адвокатом принципу уникнення 

конфлікту інтересів 

Законодавче закріплення принципу уникнення 

конфлікту інтересів; врахування п.31 Висновку В.К. 

від груд. 2014 р. 

 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Я би добавила слово «заздалегідь» 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Я би прибрала «або вірогідно можуть стати 

суперечливими», 

Єзерська (Чернівці) 

В ч. 1 поставити крапку після слів «або вірогідно 

можуть стати суперечливими». 

Пояснення до даної правки: На мою думку адвокат в 

принципі не в змозі передбачити всі можливі варіанти 
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розвитку подій, а тому є сенс заборонити взагалі 

надання правової допомоги у вказаному випадку, що 

дозволить уникнути в подальшому будь-яких 

конфліктів. Зрештою, адвокатів багато, і завжди є 

можливість залучити свого ж колегу для участі у 

такого роду справах 

Райко (Мукачево) 

Слова «крім випадків, коли такі клієнти спільно 

уповноважують адвоката або в явній формі 

погоджуються на це після роз’яснення їм адвокатом 

принципу уникнення конфлікту інтересів» 

виключити, оскільки можна захищати відповідача і 

позивача. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Повністю підтримую зауваження Ізовітової Л.П. 

Прибрати: "або вірогідно можуть стати 

суперечливими" 

Питання вірогідності, ймовірності, перспективності і 

т.д. - оціночні категорії, які не можливо прорахувати, 

Це шлях до маніпуляцій 

Токарев (Харків) 

В статті передбачені не всі випадки конфлікту 

інтересів. Є питання, чи треба регулювати цей аспект 

адвокатської діяльності в законі. Це можна зробити в 

підзаконних актах. 

Чундак (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 року 

 виключити слово “вірогідність” 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

Щодо конфлікту інтересів – “адвокат повинен 

спрогнозувати вірогідність конфлікту інтересів” або 

прибрати “вірогідність” або замінити на 

“очевидність” 
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2. Адвокат не може представляти, захищати клієнта чи 

надавати йому іншу правову допомогу, якщо він в цій же 

справі: 

1) був адвокатом протилежної сторони; 
2) виконував обов’язки судді, прокурора, слідчого, 

секретаря судового засідання, перекладача, понятого, 

свідка, експерта, спеціаліста; 
3) виконував функції нотаріуса в питанні, яке має 

суттєве значення для такої справи. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

 

Прошу надати додаткові  позиції 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 
Норма фактично забороняє свідку бути адвокатом, тобто 

запроваджує несумісність процесуального статусу свідка 

та адвоката. Така норма була наявна у минулому КПК. І 

надавала слідчим технічну можливість виштовхувати 

адвоката із процесу, штучно перетворюючи його на свідка. 

Внаслідок зловживання правоохоронцями викликами 

адвокатів на допит, новий КПК позбувся цієї норми. 

Проте, практика слідчих допитувати адвокатів збереглась і 

понині, але вона є беззубою та відносно безпечною. Адже, 

адвокат-свідок не усувається із процесу та вправі 

продовжувати захищати клієнта. Зрозуміло, що при 

відстоюванні професійних прав адвоката така зміна до 

Закону є неприпустимою. 

 3. Адвокат не може представляти клієнта у справі проти 

іншої сторони, якщо він, в зв’язку з наданням правової 

допомоги, інших послуг, виконанням робіт для такої іншої 

сторони чи перебування з нею у трудових або цивільно- 

правових відносинах отримав від такої сторони 

інформацію з обмеженим доступом, яка може бути 

використана на шкоду її інтересам у цій справі. 

Волинь РА 

Потребує вдосконалення, у цьому Законі не 

вживається термін «інформація з обмеженим 

доступом». 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Додати: "в якості адвоката" 

Дозволить конкретизувати статус. 

Прибрати: "виконанням робіт" 

Адвокат надає послуги, а не виконує роботи 

Додати: "підрядних" 

Дозволить конкретизувати цивільні відносини, про які 

йде мова. 

Дозволяє конкретизувати і формалізувати заборону, без 

таких уточнень - шлях до маніпуляцій, бо будь-які дії 

можуть вчинятися поза межами цивільно-правового 

оформлення, або в ході укладення різних цивільних 

договорів, але потім не виключається можливість 

звинувачень. За пропонованою конструкцією адвокату 

заборонено укладати будь-які цивільно-правові 

договори, інакше його можуть звинуватити потім. 



46 

 

Ізовітова Л.П. –конференція 25.03.2016 року  

Щодо обмеження, коли адвокат не може захищати 

своїх родичів – це положення потрібно прибрати 

“адвокат має буті допущений до захисту своїх 

родичів, близьких, знайомих тощо” 
Стаття 22. Адвокатська таємниця Стаття 22. Адвокатська таємниця  

1. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що 

стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту 

адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з 

адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт 

(особа, якій відмовлено в укладенні договору про 

надання правової допомоги з передбачених цим Законом 

підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, 

адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, 

роз’яснень адвоката, складені ним документи, 

інформація, що зберігається на електронних носіях, та 

інші документи і відомості, одержані адвокатом під час 

здійснення адвокатської діяльності 

1. Адвокатською таємницею є: 
а) факт звернення особи за правовою допомогою; 
б) будь-яка інформація, що стала відома адвокату, 

адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню, 

помічнику адвоката або іншій особі, яка перебуває у 

трудових відносинах з адвокатом, у зв’язку з наданням 

адвокатом правової допомоги або зверненням особи за 

правовою допомогою; 
в) зміст будь-якого спілкування, листування та 

інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів 

зв’язку) адвоката, помічника адвоката з клієнтом або 

особою, яка звернулася за наданням правової допомоги; 
г) зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, 

відомостей, матеріалів, інформації, підготовлених, 

зібраних, одержаних адвокатом, помічником адвоката або 

наданих ним клієнту в рамках правової допомоги чи інших 

видів адвокатської діяльності 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне 

Чундак (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 року 

Щодо розкриття адвокатської таємниці – тільки в 

межах захисту, часткове розкриття таємниці 

 

2. Інформація або документи можуть втратити статус 

адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта 

(особи, якій відмовлено в укладенні договору про 

надання правової допомоги з передбачених цим Законом 

підстав). При цьому інформація або документи, що 

отримані від третіх осіб і містять відомості про них, 

можуть поширюватися з урахуванням вимог 

законодавства з питань захисту персональних даних. 

2. Адвокатська таємниця охороняється незалежно від її 

форми, способу фіксації та місця зберігання відповідної 

інформації, відомостей, документів та матеріалів. 

 

Абзац відсутній.  Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити абзац: " Адвокат не несе 

відповідальності за відмову будь-яким особам, 

органам і установам в розкритті адвокатської 

таємниці і наданні доступу до неї". 

Суттєва гарантія, без неї право на збереження 

адвокатської таємниці декларативне, бо завжди існує 
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спокуса примусити адвоката через відповідальність.  

3. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю 

поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та 

осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, 

адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також 

на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на 

заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське 

бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити 

умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до 

адвокатської таємниці або її розголошення. 

3. При наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулася 

за правовою допомогою, на розкриття адвокатської 

таємниці, адвокат може, але не зобов’язаний її розкривати.  

Врахування п. 49 Висновку В.К. від груд. 2014 р. 

[…експерти рекомендують чітко прописати, що 

адвокати мають право, але не обов'язок розкривати 

конфіденційну інформацію, якщо є згода клієнта на 

таке розкриття]. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Обов’язково потрібно знати і знайти спосіб захисту 

від клієнта 

4. У разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у 

зв’язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється 

від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, 

необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому 

випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові 

особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або 

яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, 

зобов’язані вжити заходів для унеможливлення доступу 

сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її 

розголошення. 

4. Обов’язок зберігання адвокатської таємниці 

розповсюджується на адвоката, помічників адвоката та 

осіб, які перебувають у трудових або договірних 

відносинах з адвокатом, адвокатським об’єднанням або 

бюро, а також на особу, стосовно якої припинено або 

зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, 

помічників та найманих працівників такої особи. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Чи захищають нас адвокатів запропоновані зміни у 

разі скарги клієнта? 

 

Сібільова (Харків) 

4. в ч. 4 ст. 22 Закону вважаю, що помічників та 

найманих працівників двічі повторювати не слід. 

Частина відсутня. 5. Обов’язок зберігання адвокатської таємниці не 

обмежений у часі. 

Врахування п. 49 Висновку В.К. від груд. 2014 р. 

[…зобов'язання зберігати конфіденційну інформацію не 

обмежується у часі… ]. 

Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

Частина відсутня. 6. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання 

зобов’язані вживати необхідних заходів для збереження 

адвокатської таємниці, зокрема захисту відповідної 

інформації, документів, матеріалів від несанкціонованого 

доступу. 

Зауваження Ізовітотової Л.П. 

А яка і чия відповідальність у разі не вжиття 

адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням 

необхідних заходів для збереження адвокатської 

таємниці, 

5. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської 

таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно 

із законом. 

7. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської 

таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із 

законом. 

 

6. Подання адвокатом в установленому порядку та у 

випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", 

8. Подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, 

передбачених Законом України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення", інформації 

Колесник Г. – конференція 25.03.2016 

також є розголошенням адвокатської таємниці. 
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інформації центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням 

адвокатської таємниці. 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської 

таємниці. 
7. Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, 

цивільно-правової та кримінальної відповідальності за 

подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, 

навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або 

фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах 

виконання Закону України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення" 

9. Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-

правової та кримінальної відповідальності за подання 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, 

навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або 

фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах 

виконання Закону України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення". 

 

  

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити пункт 10: "10. У разі пред’явлення 

клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з 

адвокатською діяльністю адвокат звільняється від 

обов’язку збереження адвокатської таємниці в 

межах, необхідних для захисту його прав та 

інтересів. У такому випадку суд, орган, що 

здійснює дисциплінарне провадження стосовно 

адвоката, інші органи чи посадові особи, які 

розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким 

стало відомо про пред’явлення таких вимог, 

зобов’язані вжити заходів для унеможливлення 

доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та 

її розголошення." 

Пункт був (є) у чинній редакції - це п. 4 цієї ж статті. 

Без такого права адвокат незахищений, бо він не має 

змоги взагалі захищатися від звинувачень Клієнта, 

отже про жодні гарантії не може йтися, якщо 

адвоката можна притягти до відповідальності без 

права на захист. 
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Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити пункт 11: "11. Особи, винні в 

незаконному отриманні і використанні 

адвокатської таємниці, несуть відповідальність, 

передбачену законом." 

Суттєва гарантія, це матеріальна гарантія, без неї 

право на збереження адвокатської таємниці не 

гарантоване і декларативне, без реального механізму 

відповідальності винних в порушенні спокуса 

порушити право може переважати. 

  

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити пункт 12: "12. Докази, що були отримані 

внаслідок незаконного доступу до адвокатської 

таємниці, є недопустимими." 

Суттєва гарантія, це процесуальна гарантія, яка 

змінає мотивацію до порушення, отримана 

інформація стає непотрібною, без реального 

механізму негативних процесуальних наслідків 

спокуса порушити право може переважати. 

Стаття 23. Гарантії адвокатської діяльності Стаття 23. Гарантії адвокатської діяльності Зауваження Ізовітової Л.П. 

Трансформація надважливої статті 23 Закону (ч.1 п. 4, 

ч. 2), шляхом виключення ряду чинних адвокатських 

гарантій, є некоректним та свідчить про їх фактичне 

звуження та втрату, у випадку не прийняття іншими 

законодавчими актами. 

Відсутність конкретних гарантій у профільному Законі 

є некоректним та буде слугувати підставою для їх 

недотримання. 

Вважаю за необхідне залишення змісту даної норми у 

чинній редакції. 

Зауваження прийняли до уваги: залишили в чинній 

редакції ч.1 п.4 та ч.2 статті 23. 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне однак, необхідно окремі 

норми (пов’язані з кримінальним провадженням) 

перенести до КПК України. 

Лесько А.О. (конференція 25.03.2016): 

Підтримую розширення гарантій прав адвокатської 

діяльності, бо це гарантії прав особи яку він 



50 

 

представляє. Додаткові гарантії сприятимуть 

додержанню гарантій прав людини. 

Ізовітова Л.П. – конференція 25.03.2016 

Змінити назву статті  на «Гарантії  незалежності 

адвоката» (буде мати гарантії і щодо статусу і щодо 

діяльності), гарантії мають лишатися в законі як 

матеріальна норма, а в процесуальних кодексах як 

інструмент її реалізації (не декларативна). Жодна 

норма про гарантії не повинна бути прибрана з 

положень статті про гарантії , за можливості тільки 

доповнити. 

Колесник конференція 25.03.2016 року 

Гарантії діяльності більш захищені  - надати статус 

членам рад, які присутні при обшуках адвокатів, щоб 

могли надавати скарги, зупиняти неправомірні дії, 

оскаржувати, притягувати до відповідальності осіб які 

порушили адвокатську таємницю. 

Костюченко – конференція 25.03.2016 року 

положення гарантій прав адвоката – внести зміни до в 

глави 37 КПК 

 

1. Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та 

охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими 

законами, зокрема: 

1. Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та 
охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими 
законами, зокрема: 

 

1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню 

адвокатської діяльності; 
1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню 

адвокатської діяльності; 

Сибільова (Харків) 

Додати слова «функціонуванню органів 

адвокатського самоврядування». 

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, 

стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з 

адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а 

також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право 

на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що 

є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи 

не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка 

довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від 

обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому 

законом; 

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, особи, 

яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським 

бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно 

якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською 

діяльністю, або намагатися в інший спосіб отримати без згоди 

адвоката та його клієнта інформацію, документи, матеріали, що 

є адвокатською таємницею; 

Крупнова – конференція 25.03.2016 року 

внести зміни “не можуть бути допитані як помічники, 

секретарі, стажери, які проходять в адвокатському 

об’єднанні стажування»  

 

3) проведення стосовно адвоката оперативно- 

розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть 

проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на 

підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням 

3) будь-які заходи забезпечення кримінального 

провадження, оперативно-розшукові заходи та слідчі 

(розшукові) дії, в тому числі негласні, відносно адвоката, 

застосування до нього запобіжного заходу, затримання або 

Волинь РА 

Пропонується доповнити пункт: орган або службова 

особа, які затримали адвоката, зобов’язані негайно, але 

не пізніше трьох годин з моменту затримання, 
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Генерального прокурора України, його заступників, 

прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва та міста Севастополя; 

будь-яке обмеження свободи пересування адвоката 

здійснюються лише на підставі рішення апеляційного суду, 

ухваленого за клопотанням Генерального прокурора 

України, його заступників, прокурора Автономної 

Республіки Крим, області, міста Києва та міста 

Севастополя та виключно у зв’язку із кримінальними 

правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється 

адвокат; 

повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону 

Пункт відсутній. 3
1
) забороняється проникнення в житло або інше 

володіння адвоката, приміщення, в якому він здійснює 

адвокатську діяльність, проведення в них огляду, обшуку 

чи інших слідчих дій, а також проведення особистого 

обшуку адвоката, огляду, витребування чи вилучення 

речей та документів, пов’язаних із здійсненням 

адвокатської діяльності, крім випадків, передбачених 

законом; 

На засіданні РГ (18.03.2015) вирішили залишити п.3 в 

запропонованій редакції. Редакція запропонована 

Д.Бугаєм.  

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Норма гарна. Чи пройде? 

Я би доповнила:  

3-2) забороняється огляд, обшук чи інші слідчі дії, а 

також огляд, витребування чи вилучення речей та 

документів адвокатів, які мають спільну адресу 

робочого місця з адвокатом, який підозрюється   у 

вчиненні кримінального правопорушення.   

Правила зберігання документів та будь-якої інформації 

адвоката, пов’язаної з його професійною діяльністю, у 

тому числі тих, які мають спільну адресу робочого 

місця,  встановлюються Радою адвокатів України. 
Єзерська (Чернівці) 

П. 3-1 закінчити словами «крім випадків, передбачених 

КПК України» 

Пояснення до даної правки:Пора примусити депутатів 

звикнути до думки, що видобуток нафти не 

регулюється законодавством про сільськогосподарське 

підприємництво. 

Крупнова – конференція 25.03.2016 року 

Додати «транспортний засіб» 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 
за цією пропозицією начебто запроваджено існування 

«законних» випадків витребування, вилучення речей і 

документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської 

діяльності. Можливо закладався інший смисл, але 

внаслідок невдалого формулювання, норма стала 

небезпечною. Адже вона зазіхає на основи непорушення 

адвокатської таємниці. 

4) забороняється проведення огляду, розголошення, 

витребування чи вилучення документів, пов'язаних із 

4) забороняється проведення огляду, розголошення, 

витребування чи вилучення документів, пов'язаних із 
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здійсненням адвокатської діяльності; здійсненням адвокатської діяльності; 

5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками 

провадження, дотримання засад змагальності і свободи в 

наданні доказів та доведенні їх переконливості; 

5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками 

досудового та судового провадження, дотримання засад 

змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх 

переконливості; 

 

6) життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його 

сім’ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання 

на них тягнуть відповідальність, передбачену законом; 

6) життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, 

їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них 

тягнуть відповідальність, передбачену законом; 

Крупнова – конференція 25.03.2016 року 

Держава гарантує безпеку адвоката шляхом дозволу 

придбання, зберігання і носіння – зброї і використання 

травматичної зброї за безпосереднім зверненням до 

дозвільного центру 

Гвоздій В.А. 

Реальної зброї 

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під 

час участі у кримінальному судочинстві в порядку, 

встановленому законом; 

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час 

здійснення адвокатської діяльності в порядку, 

встановленому законом. 

Єзерська (Чернівці) 

розмитий, і фактично не надає реальної гарантії для 

адвоката на забезпечення безпеки. Є необхідність 

зробити посилання знову ж таки на КПК України, або 

даний пункт виписати детально. 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 
вірогідно малось на увазі розповсюдити заходи безпеки 

для адвоката не лише на кримінальний процес, як 

позитивні прагнення. Але в такій редакції норма 

позбавляє адвоката, що має статус потерпілого у 

кримінальному провадженні на заходи безпеки. Адже він 

не здійснює в цьому провадженні адвокатську діяльність. 

При цьому, кримінальне провадження може бути відкрите 

у зв’язку із помстою адвокату з його професійну 

діяльність. Тому пропоную наступну редакцію норми: 

«Адвокату гарантується право на забезпечення безпеки у 

зв’язку з існуванням ризику небезпеки, пов’язаним зі 

здійсненням адвокатської діяльності». 

8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного 

співробітництва під час проведення оперативно- розшукових 

заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде 

пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської 

таємниці; 

8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного 

співробітництва під час проведення оперативно-розшукових 

заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде 

пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської 

таємниці; 

 

9) забороняється втручання у приватне спілкування 

адвоката з клієнтом; 
9) забороняється збирання інформації в будь-якій формі та 

у будь-який спосіб щодо спілкування, листування, інших 

комунікацій (в тому числі з використанням засобів 

зв’язку) адвоката, помічника адвоката з клієнтом, а також 

втручання у такі комунікації. У випадку, якщо таке 

спілкування було зафіксовано, відповідні записи та інші 

На РГ наполягають на такому формулюванні 
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форми фіксації такого спілкування повинні бути негайно 

знищені, а будь-яке їх використання є незаконним; 
10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а 

також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо 

правової позиції адвоката у справі; 

10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а 

також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо 

правової позиції адвоката у справі; 

 

11) забороняється втручання у правову позицію адвоката; 11) забороняється втручання у правову позицію адвоката та 

спосіб ведення ним справи; 

Відповідно до п.50 Висновку В.К. від жовт. 2011 р. 

[стаття 20 вказує, що "Втручання у правову позицію 

адвоката у конкретній справі іншим учасникам 

(членам) адвокатського об'єднання, органами 

адвокатського самоврядування заборонено". Також 

треба згадати про заборону втручання з боку 

державних та будь-яких громадських органів, причому 

навіть раніше у законопроекті, можливо…]. 

12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або 

застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно 

повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону; 

12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або 

застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно 

повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону; 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Змінити редакцію п. 12, виклавши його в новій 

редакції: 

"12) під час затримання адвоката або застосування 

до нього запобіжного заходу, має бути присутній 

представник ради адвокатів регіону, крім випадків 

невідкладного затримання під час вчинення 

злочину чи відразу після його вчинення. Для 

забезпечення його присутності орган або посадові 

особи, які будуть проводити затримання адвоката 

чи застосовувати до нього запобіжний захід, 

завчасно повідомляють про це раду адвокатів 

регіону за місцем проведення затримання чи 

застосовування запобіжного заходу в строки, що є 

об’єктивно необхідними і дають достатньо часу для 

з'явлення представника ради адвокатів регіону без 

невиправданої затримки, в межах граничного 

строку, який не може бути меншим, ніж за три 

години до призначеного часу. У випадках 

затримання адвоката на підставі ухвали слідчого 

судді, суду, обов'язок завчасно повідомити про це 

відповідну раду адвокатів регіону покладається в 

ухвалі слідчого судді, суду на виконавця такої 

ухвали." 

Така гарантія дозволить забезпечити права адвоката як 

суб’єкта зі спеціальним статусом під час затримання та 

застосування до нього запобіжного заходу, дозволить 
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захистити адвокатську таємницю, яка може бути 

присутня при адвокаті (по аналогії щодо співробітника 

кадрового складу розвідувального органу України (ст. 

191 КПК України). 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

При затриманні можуть відбуватись суттєві порушення 

прав адвоката. Після вжиття запобіжних заходів 

взагалі участь рад адвокатів може виявитись 

неефективною. І, відповідно, втрачається зміст мети 

повідомлення правоохоронними органами рад, адже 

вони вже мало що можуть вдіяти пост-фактум. 

Викласти: 12) орган або посадові особи, які мають 

намір затримати адвоката або застосувати до нього 

запобіжний захід, зобов’язані за три години до 

здійснення або ініціювання цих процесуальних дій 

повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону з 

метою забезпечення участі її представників в контролі 

за недопущенням порушень професійних прав 

адвоката та гарантій адвокатської діяльності. 

Неповідомлення, невчасне повідомлення ради або 

недопуск до участі її представників тягне за собою 

визнання процесуальних дій незаконними, а отримані 

докази - недопустимими. 

P.S. Строк в 3 години – запропонований за 

аналогією зі строком на надання для 

ознайомлення адвокату підозрюваного 

клопотання про ініціювання запобіжних заходів 

за КПК. 

13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні 

кримінального правопорушення може бути здійснене 

виключно Генеральним прокурором України, його 

заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва та міста Севастополя; 

13) повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення може бути вручене адвокату виключно 

Генеральним прокурором України, його заступником, 

прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва 

та міста Севастополя; 

 

14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої 

відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено 

або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або 

погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із 

здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом; 

14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої 

відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або 

зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або 

погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із 

здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом; 

 

15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до 15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до  
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відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі 

ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової 

інформації, якщо при цьому не порушуються професійні 

обов’язки адвоката; 

відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, 

що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової 

інформації, якщо при цьому не порушуються професійні 

обов’язки адвоката; 
16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом; 16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;  

17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката 

здійснюється в особливому порядку. 

17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката 

здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом. 
Зауваження Ізовітової Л.П. 

Прошу надати пропозиції Дроздова О. 

  Сибільова (Харків) 

Додати окремий пункт: 

«органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові та службові особи, а також 

фізичні та юридичні особи і їх об’єднання зобов’язані 

поважати незалежність адвоката;» 

  Сибільова (Харків) 

Додати окремий пункт: «гарантуються і забезпечуються 

рівні умови доступу громадянам, які мають право бути 

адвокатом, до здійснення адвокатської діяльністю» 

  Зейкан Я.П. – конференція 25.03.2016 

Доповнити закон правом вимоги на дотримання 

законних прав та інтересів адвокатів 

Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів 

забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката 

визначаються частиною другою цієї статті. 

Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів 

забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката 

визначаються частиною другою цієї статті. 

Такі особливості мають бути визначені в КПК. 

2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого 

володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську 

діяльність, тимчасового доступу до речей і документів 

адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому 

порядку зазначає перелік речей, документів, що планується 

відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої 

дії чи застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини 

першої цієї статті. 

2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння 

адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, 

тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий 

суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає 

вичерпний перелік речей, документів, що планується 

відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії 

чи застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини 

першої цієї статті. 

Єзерська (Чернівці) 

Передбачити, що рішення про проведення обшуку чи 

огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, 

де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового 

доступу до речей і документів адвоката надає 

виключно апеляційний суд. Така умова базується на 

відповідному змісті п. 3 ч. 1 цієї статті проекту 

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого 

володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську 

діяльність, тимчасового доступу до речей і документів 

адвоката має бути присутній представник ради адвокатів 

регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї 

частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка 

буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід 

забезпечення кримінального провадження, завчасно 

3. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого 

володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську 

діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката 

має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім 

випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для 

забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити 

відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення 

кримінального провадження, завчасно та у розумні строки 

Положення має бути перенесено до КПК, оскільки воно 

носить процесуальний характер.  

Зауваження Ізовітової Л.П. 

(Повинно дублюватися, а не бути перенесено, адже 

вони одночасно є гарантією адвокатської діяльності і 

способом її реалізації, як матеріальне і процесуальне 

право). 

Потрібно написати не « ..завчасно та у розумні 

строки..», а не пізніше ніж за три  години до 
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повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем 

проведення такої процесуальної дії 
повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення 

такої процесуальної дії. 
початку… 

Крім того, пропоную, щоби рада мала повноваження 

визначити представників  ради адвокатів регіонів, 

тоді ми легітимізуємо наші комітети захисту прав 

адвокатів і матимемо більш дієвий захист. 

Подумати також про включення представників від 

РАУ. В маленьких регіонах це б було також дієвим 

інструментом. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Змінити: абзац "четвертий" на абзац "п’ятий" 

Абзац четвертий зазначено не коректно. 

Доповнити ч. 3 наступними змінами: "...завчасно 

повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем 

проведення такої процесуальної дії в строки, що є 

об’єктивно необхідними і дають достатньо часу для 

з'явлення представника ради адвокатів регіону без 

невиправданої затримки, в межах граничного 

строку, який не може бути меншим, ніж за три 

години до призначеного часу. У випадках 

проведення такої процесуальної дії на підставі 

ухвали слідчого судді, суду, обов'язок завчасно 

повідомити про це відповідну раду адвокатів 

регіону покладається в ухвалі слідчого судді, суду на 

виконавця такої ухвали." 

Такі зміни дозволяють конкретизувати строки і 

відповідальних осіб 

Ноцький – конференція 25.03.2016 року  

забороняється проникнення в житло або інше.... крім 

випадків передбачених законом” – “ крім випадків 

передбачених КПК України” 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

у ч. 3 ст. 23 - «службова особа завчасно повідомляє 

раду адвокатів регіону» - додано «у розумні строки». 

Можна залишити пропозицію в такому вигляді, але 

додати наслідки неповідомлення.  

Варіант: «Неповідомлення, невчасне повідомлення 

ради або недопуск до участі її представників тягне за 

собою визнання процесуальних дій незаконними, а 

отримані докази – недопустимими». 
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Або конкретизувати статтю визначеним строком, 

наприклад, за 12 годин до процесуальної дії. І все рівно 

додати наслідки в зазначеній редакції. 

 

  Сибільова (Харків) 

Додати окремий пункт:«адвокат має право звернутися з 

повідомленням про загрозу його незалежності до Ради 

адвокатів регіону, яка зобов’язана невідкладно 

перевірити і розглянути таке звернення за його участю 

та вжити в межах своїх повноважень, передбачених 

цим Законом, необхідних заходів для усунення 

загрози» 

  Сибільова (Харків) 

Додати окремий пункт: «забороняється перешкоджати 

адвокату в наданні зустрічі наодинці з його 

підзахисним в умовах, що забезпечують 

конфіденційність таких зустрічей, а також обмеження 

їх кількості та тривалості.» 

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо 

адвокатської таємниці під час проведення зазначених 

процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону 

надається право ставити запитання, подавати свої зауваження 

та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, 

що зазначаються у протоколі. 

4. З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо 

адвокатської таємниці під час проведення зазначених 

процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону 

надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та 

заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що 

зазначаються у протоколі. 

Положення має бути перенесено до КПК, оскільки воно 

носить процесуальний характер. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Повинно дублюватися, а не бути перенесено, адже вони 

одночасно є гарантією адвокатської діяльності і 

способом її реалізації, як матеріальне і процесуальне 

право. 

Крім того, пропоную, щоби рада мала повноваження 

визначити представників  ради адвокатів регіонів, у 

тому числі з членів тоді комітету захисту прав 

адвокатів  

Подумати також про включення представників від 

РАУ 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

Викласти у наступній редакції: 4. З метою 

забезпечення вимог цього Закону щодо дотримання 

професійних прав адвоката та забезпечення гарантій 

адвокатської діяльності під час проведення зазначених 

процесуальних дій представнику ради адвокатів 

регіону надається право ставити запитання, подавати 

свої зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення процесуальних дій, що зазначаються у 

протоколі. 

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови 

завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не 

перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії. 

5. Неявка представника ради адвокатів регіону за умови 

завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не 

перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії. 

Положення має бути перенесено до КПК, оскільки воно 

носить процесуальний характер. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 
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(Повинно дублюватися, а не бути перенесено, адже 

вони одночасно є гарантією адвокатської діяльності і 

способом її реалізації, як матеріальне і процесуальне 

право). 

Потрібно написати не « ..завчасно повідомлення..» а 

завчасного, не пізніше ніж за три  години до початку 

відповідної процесуальної дії повідомлення…. 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

Пропоную надати представникам регіональної ради 

адвокатів права письмового запиту (за аналогією з 

КДКА) в рамках захисту проф.прав адвокатів (в ЗП не 

прописано взагалі). 

3. Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові і службові особи у 

відносинах з адвокатами зобов’язані дотримуватися 

вимог Конституції України та законів України, 

Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, 

практики Європейського суду з прав людини. 

6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

їх посадові і службові особи у відносинах з адвокатами 

зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та 

законів України, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду 

на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, 

практики Європейського суду з прав людини. 

 

Частина відсутня. 7. Відомості, предмети (речі) та документи, отримані в ході 

здійснення заходів забезпечення кримінального 

провадження, оперативно- розшукових заходів або слідчих 

дій стосовно адвоката, не можуть бути використані в 

якості доказів обвинувачення щодо його клієнта. Вказані 

заборони не стосуються знаряддя (засобів) злочину, а 

також предметів (речей), заборонених до обігу, або обіг 

яких обмежений у відповідності до законодавства України. 

Коментар Д.Бугая: така редакція дозволяє захистити 

предмет адвокатської таємниці щодо звинувачень 

Клієнта, а не самого адвоката. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Продивимось далі: чи не буде ототожнення з 

адвокатом клієнта? 

Частина відсутня. 8. Порушення професійних прав та гарантій адвокатської 

діяльності тягнуть за собою відповідальність, встановлену 

законодавством України, незалежно від положень 

відповідних дисциплінарних статутів. 

Відповідні зміни було запропоновано Д.Бугаєм внести 

до КУпАП (розміщено на порталі). 

  Зауваження Афанасієв Р.В. 

Доповнити пункт 9: "9. Докази, що були отримані в 

ході порушення професійних прав та гарантій 

адвокатської діяльності, є недопустимими." 

Суттєва гарантія, це процесуальна гарантія, яка 

змінає мотивацію до порушення, отримані докази 

стають непотрібними, отже відпадає потреба вчиняти 

порушення, бо без реального механізму негативних 
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процесуальних наслідків спокуса порушити право 

може переважати. 

  Бугай – конференція 25.03.2016 року 

1 заходи кримінального провадження  чи слідчі дії 

відносно адвоката можливі лише в двох випадках : 

коли він особисто підозрюється у вчинені злочину (має 

статус підозрюваного), рішення щодо здійснення цих 

заходів чи слідчих дій має приймати суд апеляційної 

інстанції  

2 абсолютна заборона збору інформації про 

спілкування  між адвокатом та клієнтом та її 

автоматичне знищення 

3 докази отриманні в ході кримінально провадження 

стосовно адвоката не можуть бути використані в якості 

доказів обвинувачення його клієнта 

Передбачити право адвоката залучати експерта  не 

лише в кримінальному провадженні, а й інших 
  Дроздов О.М. – конференція 25.03.2016 

Визнання недопустимими доказів – (якщо порушення 

прав адвоката) – мають бути очевидні недопустимі 

87-88-89 КПК  - мають давати відповідь на ці питання, 

якщо дозвіл на дії надає суд апеляційної інстанції – ст. 

129 Конституції та інших норм,  має  бути передбачено 

можливість оскарження самим адвокатом цього 

рішення, перегляд; 

вибір захисника – проінформований вибір 
Стаття 24. Адвокатський запит Стаття 24. Адвокатський запит  

1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування, громадських об’єднань про надання 

інформації, копій документів, необхідних адвокату для 

надання правової допомоги клієнту. 

1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань, фізичних осіб про надання інформації, 

копій документів, необхідних адвокату для надання правової 

допомоги клієнту. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Від фізичних осіб лише за їх згодою, щоби не 

порушувати права громадян 

Конишев(Маріуполь) 

В адвокатському запиті зазначаються мета, з 

якою направлено адвокатський запит, та відомості про 

адвоката, зазначені в Єдиному реєстрі адвокатів 

України 

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом 

копії свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, ордера або доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

2. В адвокатському запиті зазначаються мета, з якою 

направлено адвокатський запит, та відомості про 

адвоката, зазначені в Єдиному реєстрі адвокатів України. 

До адвокатського запиту додаються ордер або доручення 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Заперечую проти обов’язкового  зазначення в 

адвокатському запиті мети 

Волинь РА 
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допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з 

адвокатським запитом інших документів забороняється. 
органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання 

разом з адвокатським запитом будь-яких інших документів 

забороняється. 

Пропонується: залишити діючу редакцію з уточненням 

останнього речення:Вимагати від адвоката подання 

разом з адвокатським запитом будь-яких інших 

документів забороняється. 

Бовкун (Чернівці) 

 викласти у наступній редакції: “До адвокатського 

запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю, 

доручення органу (установи), уповноваженого законом 

на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати 

від адвоката подання разом з адвокатським запитом 

інших документів забороняється.” 

Райко (Мукачево) 

Слова «В адвокатському запиті зазначаються мета, з 

якою направлено адвокатський запит, та відомості про 

адвоката, зазначені в Єдиному реєстрі адвокатів 

України» виключити, оскільки доступ до ЄРАУ 

вільний. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Повністю погоджуюся із зауваженнями Ізовітової Л.П. 

Прибрати: "мета, з якою направлено адвокатський 

запит, та" 

Зазначення мети неминуче призведе до розкриття 

адвокатом адвокатської таємниці. Крім того, вимога 

щодо зазначення мети є некоректною, бо вона відома 

- загальною метою всіх адвокатських запитів є збір 

інформації і доказів 

Гвоздій В.А. – конференція 25.03.2016 

Адвокат не повинен розголошувати мету, оскільки це 

може розкрити його тактику збирання тих чи інших 

доказів – це може розкрити його стратегію і тактику. 

Колесник Г. – конференція 25.03.2016 

зазначається мета” – одразу підстава для відмови, або 

мета не відповідає, або не з тією метою вимагаєш. 

Недопустима норма. Це спосіб розголошення 

адвокатської таємниці. 

Бугай - конференція 25.03.2016 року 
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не працює на сьогодні через слова “будь яка 

інформація крім з обмеженім доступом...” 

Барелюк (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

недоцільним зазначати мету з якою направляється 

адвокатський запит - достатньо зазначати “з метою 

надання правової допомоги” або “здійснення захисту”  

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 
пропонується в адвокатському запиті зазначати мету. Цю 

нову норму можна тлумачити як обов’язок зазначати 

конкретно-індивідуальної мету витребування 

інформації. Проте, це може бути розкриттям стратегії та 

тактики адвокатської діяльності, що є професійною 

таємницею. Мета може бути одна – надання якісної та 

своєчасної правової допомоги клієнту. 

Адвокатський запит не може стосуватися надання 

консультацій і роз’яснень положень законодавства. 
3. Адвокатський запит не може стосуватися надання 

консультацій і роз’яснень положень законодавства. 
 

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих 

під час здійснення кримінального провадження, здійснюється 

в порядку, встановленому кримінальним процесуальним 

законом. 

4. Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих 

під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в 

порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом. 

 

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, яким направлено 

адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів 

з дня отримання запиту безоплатно надати адвокату 

відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з 

обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься 

інформація з обмеженим доступом 

5. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, яким направлено 

адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з 

дня отримання запиту безоплатно надати адвокату відповідну 

інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим 

доступом і копій документів, в яких міститься інформація з 

обмеженим доступом 

Пропозиція: 

1) таємна інформація; 

2) службова інформація; 

3) інформація, розкриття якої порушуватиме права 

третіх осіб на захист персональних даних; 
інформація, розкриття якої порушуватиме права 

третіх осіб на охорону інтелектуальної власності 

 

Врахування п. 51 Висновку В.К. від груд. 2014 р. 

[…адвокати можуть отримати майже всю 

інформацію шляхом направлення адвокатського 

запиту, за виключенням таємної інформації …]. 

Конишев(Маріуполь) 

Не підлягає наданню на адвокатський запит: 

1) таємна інформація з обмеженим доступом. 

Бовкун (Чернівці) 

 виключити "...крім інформації з обмеженим доступом 

і копій документів, в яких міститься інформація з 
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обмеженим доступом..."; 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати: "крім інформації з обмеженим доступом і 

копій документів, в яких міститься інформація з 

обмеженим доступом "; 

Під виглядом інформації з обмеженим доступом 

адвокатам завжди відмовляють всі в наданні будь-якої 

інформації, тому доки є ця ремарка адвокат не має 

ефективного інструменту збору доказів і не є 

рівноправним учасником процесу, порушується 

принцип змагальності. Як це на думку законодавця 

співвідноситься з п. 7 і п. 8 статті 20 цього проекту, 

запропонованої самим же законодавцем. 

Пашинський – конференція 25.03.2016 року 

Ст. 24  адвокатський запит – ст. 21 Закон “Про 

інформацію” інформація з обмеженим доступом не є 

інформацією про порушення прав і свобод людини  

Якщо звертається для  захисту прав і свобод людини 

шляхом представництва в суді – доповнити норму “ ця 

інформація не є інформацією з  обмеженим доступом і 

відповідь підлягає обов’язковому наданню адвокату“ 

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного 

обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 

значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту 

може бути продовжено до двадцяти робочих днів з 

обґрунтуванням причин такого продовження, про що 

адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих 

днів з дня отримання адвокатського запиту. 

6. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного 

обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 

значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту 

може бути продовжено до десяти робочих днів з 

обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату 

письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня 

отримання адвокатського запиту. 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 6 практично знищує такий інструмент як 

адвокатський запит.(див. пояснення до п. 3 ч. 1 ст. 20 

проекту) 

Волинь РА 

Пропонується уточнити: 

6. Не підлягає наданню на адвокатський запит, окрім 

випадків наявності письмової згоди клієнта  про 

надання  такої інформації щодо нього: (далі – по 

тексту). 

Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

залишились обмеженими можливості адвоката 

отримувати інформацію на адвокатський запит. 

Пропоную обмежити АЗ неможливістю отримувати лише 

охоронювану законом таємницю (за конструкцією ст. 

162 КПК). При цьому передбачити право адвоката, за 

ухвалою суду у спрощеному провадженні отримувати 

доступ і до такої таємниці (за конструкцією ст. 163 КПК – 
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тимчасовий доступ до речей і документів). Адже в 

кримінальному процесі сторона провадження, в т.ч. 

адвокат, за допомогою ухвали слідчого судді при певних 

умовах може отримати доступ і до таємної інформації, 

якщо доведе, що іншими способами довести факти 

неможливо. Ця норма КПК звичайно не стосується 

адвокатської таємниці, адже за Кодексом це є 

інформацією, до якої заборонено доступ. І балансом буде 

встановлення відповідальності адвоката за зловживання 

правом на АЗ, необґрунтовану його подачу.  

 

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає 

виготовлення копій документів обсягом більш як десять 

сторінок, адвокат зобов'язаний відшкодувати фактичні 

витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може 

перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, 

встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

7. У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає 

виготовлення копій документів обсягом більш як десять 

сторінок, адвокат зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати 

на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може 

перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, 

встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

 

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою 

відповідальність, встановлену законом, крім випадків 

відмови в наданні інформації з обмеженим доступом. 

8. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, а також зловживання 

правом на адвокатський запит не допускаються та тягнуть за 

собою адміністративну відповідальність, встановлену 

законом, незалежно від положень відповідних 

дисциплінарних статутів. 

Зауваження Ізовітової Л.П.: вважаю за необхідне 

визначитись із поняттям «зловживання правом на 

адвокатський запит», який передбачається у 

проекті, адже це оціночне поняття. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати: "а також зловживання правом на 

адвокатський запит " 

По-перше, питання про зловживання правом на 

адвокатський запит є оціночною категорією, яка не 

може мати об’єктивних критеріїв для кваліфікації. 

По-друге, законодавець вводячи категорію 

зловживання правом на адвокатський запит для 

адвоката не діє співрозмірно, допускаючи 

дискримінаційних підхід, бо не передбачає такої 

категорії для інших суб’єктів права на запит, 

наприклад, депутатів, суддів, прокурорів, слідчих 

тощо. 

По-третє, з точки зору правової конструкції, 

встановлення відповідальності адвоката за 

зловживання правом на адвокатський запит в одній 
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статті про встановлення відповідальності за відмову в 

задоволенні адвокатського запиту виглядає 

неконструктивним, бо завжди надає адресату запита 

підставу сумніватися в правомірності запиту і в 

питанні зловживання правом на нього, тобто не 

відповідати на запит. 

По-четверте, закладення підстав адміністративної 

відповідальності за зловживання правом на 

адвокатський запит є небезпечним, бо буде засобом 

впливу і тиску на адвоката, обмеження його в зборі 

доказів, та є дискримінаційним, бо законодавство не 

містить аналогічних норм щодо інших суб’єктів 

наділених правом на запит. 

Місяць – конференція 25.03.2016 року 

Ст. 24 адвокатській запит – в перехідних або 
прикінцевих положеннях  закону проаналізувати 
діюче законодавство з приводу інформації і внести 
відповідні зміни (щодо внесення змін в спеціальні 
закони що регламентують діяльність правоохоронних 
органів та інше) 

Відсутня відповідальність за ненадання інформації на 
адвокатський запит (пасивна форма в виді 
бездіяльності) – внести відповідні зміни 

Частина відсутня. 9. Зловживанням правом на адвокатський запит вважається:  

1) направлення адвокатського запиту для отримання 
інформації, яка не є необхідною для надання правової 
допомоги клієнту; 

2) використання інформації, отриманої на адвокатський 

запит, для інших цілей, ніж надання правової допомоги 

клієнту; 

3) розголошення інформації, отриманої на адвокатський 

запит, якщо така інформація віднесена до категорії таємної, 

службової, або її розкриття порушуватиме права третіх осіб на 

захист персональних даних чи охорону інтелектуальної 

власності, крім випадків, коли таке розголошення є 

Зауваження Ізовітової Л.П.:А хто буде 
визначатись «отримання інформації, яка не є 
необхідною для надання правової допомоги 
клієнту»???? Знає лише адвокат, який прийняв 
доручення, що йому необхідно і в його дискрецію 
втручатися не маємо права, це порушення принципу 
незалежності професії. 

Зауваження Ізовітової Л.П.: Ми ж ніби від 

«службової» інформації відмовляємось? 

Єзерська (Чернівці) 

вводить нове поняття «зловживання правом на 

адвокатський запит». На мою думку такий підхід 

зробить можливим поширення такого явища, як 

«зловживання зверненням до КДКА із заявами про 

дисциплінарну відповідальність», так як ніяких 
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необхідним для надання правової допомоги клієнту критеріїв для визначення вищевказаного нового 

терміну закон не надає, а в той же час, часто адвокати 

змушені робити багаточисельні запити по 

об’єктивним причинам. 

Волинь РА 

Недосконала норма. Слід виключити слова: «а також 

зловживання правом на адвокатський запит». 

(Не варто давати додаткові підстави притягнення 

адвоката до відповідальності)!!! 

Запоріжжя РА 

виключити слова: «а також зловживання правом на  

адвокатський запит». 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати частину 9 повністю: "9. Зловживанням 

правом на адвокатський запит 

По-перше, питання про зловживання правом на 

адвокатський запит є оціночною категорією, яка не 

може мати об’єктивних критеріїв для кваліфікації. 

По-друге, законодавець вводячи категорію 

зловживання правом на адвокатський запит для 

адвоката не діє співрозмірно, допускаючи 

дискримінаційних підхід, бо не передбачає такої 

категорії для інших суб’єктів права на запит, 

наприклад, депутатів, суддів, прокурорів, слідчих 

тощо. 

По-третє, вільне трактування проектантами категорії 

"зловживання правом на адвокатський запит" потім 

буде використовуватися для притягнення адвоката до 

відповідальності (адміністративної, дисциплінарної), 

що недопустимо, бо позбавляє адвоката гарантій його 

діяльності при зборі доказів. 

Ноцький – конференція 25.03.2016 року  

зловживання адвокатськими запитами  - під таку 

норму можна будь що підвести – виключити норму і 

все що стосується  зловживання адвокатським запитом 

із закону – це все регулюється правилами адвокатської 

етики 
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Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової 

допомоги 
Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової 

допомоги 
Волинь РА 

Недосконала норма. 

Колесник Г. – конференція 25.03.2016 

посилити гарантії адвокатів, передбачити конкуренцію 

безоплатної правової допомоги не лише за рахунок 

держави, а і “pro bono”. 

Чундак (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 року 

Передбачити право адвоката на надання безоплатної 

правової допомоги по системі  “pro bono” яка не 

відшкодовується навіть за рахунок бюджетних коштів 

 

1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання 

безоплатної правової допомоги встановлюються законом. 
1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання 

безоплатної правової допомоги встановлюються законом. 
Рекомендація ССВЕ 2016 рік одо реструктуризації 

Системи юридичної допомоги в Україні: Робоча 

група має розробити пропозицію, яка забезпечує 

активну участь НААУ в управлінні системою 

юридичної допомоги  України.  

 

Редакція Ізовітової Л.П. на розвиток Рекомендації: 

«1.Безоплатна правова допомога у суді  надається 

виключно адвокатами, згідно загальних положень  

здійснення адвокатської діяльності встановлених 

цим Законом.   

 2. Запровадження державою додаткових вимог до 

адвоката для  надання ним безоплатної правової 

допомоги забороняється. 

 3. До ЄРАУ включаються відомості про здійснення 

адвокатом  безоплатної правової допомоги  за його 

заявою. 

2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за 

зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної 

вторинної правової допомоги - за зверненням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети 

радами адвокатів регіонів. 

2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за 

зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної 

вторинної правової допомоги - за зверненням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами 

адвокатів регіонів. 

4. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги 

здійснюється виключно комісіями з якості, 

утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів. 

5. Організація надання безоплатної правової 

допомоги у суді здійснюється радами адвокатів 

регіонів. 

6.  Положення про організацію і порядок надання 

безоплатної правової допомоги у суді 

затверджується Радою  адвокатів України. 

Волинь РА 

Виключити ч.2, сприяє роз’єднанню адвокатів на 

просто адвокатів і тих, що надають безоплатну правову 

допомогу; повинен бути однаковий підхід  до оцінки 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

правової допомоги.  
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По загальних принципах адвокатської діяльності  всі 

адвокати  повинні надавати якісну, повну і своєчасну 

правову допомогу. 

Барелюк (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

оцінка якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами БПД – оцінка є дискримінуючою нормою, 

оцінюється повнота, своєчасність тільки адвокатів 

БПД – розглянути  необхідність загалом такої комісії 

при радах адвокатів для адвокатів загалом.   
Ізовітова Л.П. – конференція 25.03.2016 року 

Ст. 25 зміни “безоплатна правова допомога  в суді, не 

тільки у кримінальному процесі, надається виключно 

адвокатами згідно загальних положень здійснення 

адвокатської діяльності, встановлених цим законом.  

запровадження державою додаткових вимог до 

адвоката для надання ним безоплатної правової 

допомоги – забороняється. До ЄРАУ включаються 

відомості про здійснення адвокатом безоплатної 

правової допомоги якщо він забажав внести про це 

свої данні. Оцінка якості, повноти та своєчасності 

надання цієї допомоги здійснюється утвореною для 

цієї мети комісіями. Організація надання безоплатної 

правової допомоги в суді  здійснюється радами 

адвокатів регіонів. Положення про організацію і 

порядок надання безоплатної правової допомоги в суді 

затверджується Радою адвокатів України.” Крім того, 

для цього мають бути внесені зміни в закон про БПД 

щодо “фінансування цієї діяльності здійснюється за 

рахунок держави для чого створюється або фонд,..” – 

це тема іншого закону. 

  Запоріжжя РА 

Доповнити частиною 3, в  якій зазначити:  

«Організацію  та підпорядкування  безоплатної 

правової допомоги надати органам адвокатського  

самоврядування та  Національній  асоціації адвокатів 

України». 
Розділ відсутній. Розділ III

1 
АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНШІ ВИДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зауваження Ізовітової Л.П.  Прошу вивчити та 

надати пропозиції щодо прийнятності взагалі 

Розділу ІІІ-1!!!!!! 
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Зауваження Афанасієв Р.В. 

Прибрати Розділ ІІІ повністю: " Розділ III
1 

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНШІ ВИДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ", в тому числі прибрати повністю: 

- Стаття 25
1
. Адвокатська діяльність та інші 

сумісні види діяльності 

- Стаття 25
2
. Адвокатська діяльність та праця за 

наймом 

- Стаття 25
3
. Суміщення адвокатської діяльності 

із статусом посадової особи господарського 

товариства або іншої юридичної особи 

- Стаття 25
4
. Особливості статусу адвоката на 

державній службі та на службі в органах місцевого 

самоврядування 

В цілому Розділ надуманий і не передбачає правового 

обґрунтування, не несе функціонального та правового 

регулятивного значення.  

Законодавець намагається регулювати етичні питання 

адвокатської діяльності, які відносяться виключно до 

предмету корпоративної етики, врегульовані 

Правилами адвокатської етики. 

Питання діяльності адвоката за межами адвокатської 

діяльності врегульовано спеціальним законодавством: 

цивільним кодексом - цивільні договори, за наймом - 

законодавством про працю і т.д. і не мусить бути 

предметом регулювання цим законом. Питання 

співвіднесення діяльності адвоката з іншою роботою, 

запропоновані в цій статті, розбалансовані, надумані і 

необумовлені об’єктивно. Наприклад, статус адвоката 

залишається з ним завжди незалежно від його стану в 

конкретних правовідносинах. Те ж стосується і 

дисциплінарної відповідальності. Ці дві аксіоми 

мають функціонувати незалежно від наявності 

трудових, підрядних, інших цивільних чи інших 
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відносин.  

Тому розділ в цілому не потрібен.   

 Стаття 25
1
. Адвокатська діяльність та інші сумісні види 

діяльності 
 

 1. Адвокат може здійснювати інші види діяльності, які не є 

несумісними з адвокатською діяльністю та не заборонені 

законом. 

 

 Стаття 25
2
. Адвокатська діяльність та праця за наймом Островська М. – конференція 25.03.2016 року 

Праця адвоката за трудовим договором має бути не 

заборонена, а легалізована. У адвоката повинно бути 

право вибору, не бачу переконливих аргументів для 

цих обмежень. Посилання на незалежність адвоката 

не можуть бути обґрунтуванням, адже самі адвокати 

не вважають це залежністю. Не кожен адвокат може 

та хоче бути самоорганізованим, і бажає бути сам 

собі начальником та сам собі шукати клієнтів.  
 1. Адвокат може суміщати адвокатську діяльність із 

працею за наймом. Праця за наймом не є адвокатською 

діяльністю. 

Зауваження Ізовітової Л.П. А як же далі - діяльність 

адвоката за трудовим договором?Не послідовно. 

 2. Адвокат, який працює за трудовим наймом, може 

здійснювати адвокатську діяльність лише на підставі 

договору про надання правової допомоги, укладеного з 

клієнтом, який не є його роботодавцем. 

 

 3. Адвокат, який працює за трудовим наймом, зберігає 

статус адвоката та має право здійснювати представництво 

свого роботодавця в суді. 

 

 4. В діяльності, яка здійснюється адвокатом в статусі 

найманого працівника, адвокат не користується правами і 

гарантіями, передбаченими цим Законом та іншими 

законами для здійснення адвокатської діяльності. 

Зауваження Ізовітової Л.П.: пункт 4 у конфлікті з 

пунктом 5 

Кухар (Вінниця) 

виключити 
 

5. Адвокат, який працює за трудовим наймом, незалежно 

від виду діяльності зобов’язаний дотримуватись присяги 

адвоката, Правил адвокатської етики та уникати ризиків 

виникнення конфлікту між професійними обов’язками 

адвоката і трудовими обов’язками, які він має як 

найманий працівник. 

Зауваження Ізовітової Л.П.: пункт 4 у конфлікті з 

пунктом 5 

Кухар (Вінниця) 

Виключити 

Обґрунтування:  В цих товариствах є свої статути, які 

передбачають дисциплінарну відповідальність 

посадових осіб. Тим більше, що пунктом 3 даної статті 

проекту передбачено, що гарантії адвокатської 

діяльності на адвоката, що суміщає цей  статус 



70 

 

статусом посадової особи, не поширюються. То чому в 

такому випадку має поширюватися адвокатська 

відповідальність? Якщо частини 4та 5 ст.25-1 

залишити як є, то тоді посадова особа - адвокат буде в 

гіршому стані за будь - якого іншого громадянина - 

посадову особу: у нього буде додаткова 

відповідальність ще й перед КДК. Як варіант, розділ 

ІІІ-1 взагалі можна виключити. 

 
 6. Адвоката, який працює за трудовим наймом, може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку, 

встановленому цим Законом. 

Зауваження Ізовітової Л.П.:  Відповідно до  ч.1 

«Праця за наймом не є адвокатською діяльністю», 

але до дисциплінарної відповідальності будуть 

притягувати. Нонсенс!!!! 
 Стаття 25

3
. Суміщення адвокатської діяльності із статусом 

посадової особи господарського товариства або іншої 

юридичної особи 

 

 1. Адвокат може суміщати адвокатську діяльність із 

статусом посадової особи господарського товариства або 

іншої юридичної особи. 

Зауваження Ізовітової Л.П.:  Якої? 

 2. Адвокат, який суміщає адвокатську діяльність із 

статусом посадової особи господарського товариства або 

іншої юридичної особи, може здійснювати адвокатську 

діяльність лише на підставі договору про надання правової 

допомоги, укладеного з клієнтом, який не є господарським 

товариством або іншою юридичною особою, де адвокат 

займає відповідну посаду. 

 

 3. В діяльності, яка здійснюється адвокатом в статусі 

посадової особи господарського товариства або іншої 

юридичної особи, адвокат не користується правами і 

гарантіями, передбаченими цим Законом та іншими 

законами для здійснення адвокатської діяльності. 

 

 4. Адвокат, який суміщає адвокатську діяльність із 

статусом посадової особи господарського товариства або 

іншої юридичної особи, зобов’язаний дотримуватись 

присяги адвоката, Правил адвокатської етики та уникати 

ризиків виникнення конфлікту між професійними 

обов’язками адвоката та обов’язками, які він має як 

посадова особа господарського товариства або іншої 

юридичної особи. 

Волинь РА 

Пропонується  виключити, оскільки, ця частина  

протирічить ч.3 цієї статті та не узгоджується з ч. ч. 5 - 

6; якщо особа має статус адвоката, повинна 

дотримуватися, працюючи за трудовим наймом,  

присяги адвоката, Правил адвокатської етики, нести 

відповідальність, як адвокат за цим Законом,  то вона 

повинна користуватися правами і гарантіями, 

передбаченими цим Законом, незалежно від сфери 
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діяльності!!! 
 5. Адвокат, який суміщає адвокатську діяльність із 

статусом посадової особи господарського товариства або 

іншої юридичної особи, може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому 

цим Законом. 

 

 Стаття 25
4
. Особливості статусу адвоката на державній 

службі та на службі в органах місцевого самоврядування 
Конишев(Маріуполь) 

Особливості статусу адвоката на 

державній службі, військовій, невійськовій 

(альтернативній) службі та на службі в органах 

місцевого самоврядування 

 1. Адвокат може працювати в органі державної влади або в 

органі місцевого самоврядування. 
Конишев(Маріуполь) 

1. Адвокат може працювати в органі державної  

влади, в органі місцевого самоврядування або нести 

військову, невійськову (альтернативну) службу. 

 2. Адвокат, який працює в органі державної влади або в 

органі місцевого самоврядування, не має права 

здійснювати адвокатську діяльність та зобов’язаний 

зупинити її у порядку, встановленому статтею сьомою 

цього Закону. 

Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

 

 3. Адвокат, який працює в органі державної влади або в 

органі місцевого самоврядування, має статус адвоката та 

може здійснювати представництво цього органу в суді. 

??????????????? 

Конишев(Маріуполь) 

3. Адвокат, який працює в органі державної влади, в 

органі місцевого самоврядування або несе військову, 

невійськову (альтернативну) службу має статус 

адвоката та може здійснювати представництво 

цього органу в правоохоронних та судових органах на 

безоплатній підставі 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 3 суперечить ч. 2. Доцільніше було б ч. 3 взагалі 

вилучити, щоб спростити доступність для розуміння та 

застосування даної норми державними органами. 

Волинь РА 

Пропонується  виключити, оскільки, ця частина  

протирічить ч.1 цієї статті та не узгоджується з ч. ч. 4 - 

5; якщо особа має статус адвоката, повинна 

дотримуватися, працюючи в якості посадової особи 

господарського товариства чи іншої юридичної особи  

,  присяги адвоката, Правил адвокатської етики, нести 

відповідальність, як адвокат за цим Законом,  то вона 

повинна користуватися правами і гарантіями, 

передбаченими цим Законом, незалежно від сфери 
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діяльності!!! 

 4. Адвокат, який працює в органі державної влади або в 

органі місцевого самоврядування, не сплачує щорічний 

внесок адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування. 

???????????????? 

Конишев(Маріуполь) 

4. Адвокат, який працює в органі державної влади, в 

органі місцевого самоврядування або несе військову, 

невійськову (альтернативну) службу не сплачує 

щорічний внесок адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування 

Волинь РА 

Пропонується  виключити, оскільки,  норми щодо 

звільнення від сплати щорічного внеску  мають бути 

закріплені в Положенні про внески на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування. Немає 

потреби робити виключення для окремої категорії осіб 

та переобтяжувати Закон. 

 5. Адвокат, який працює в органі державної влади або в 

органі місцевого самоврядування, не може бути головою, 

заступником голови або членом органу адвокатського 

самоврядування та не має права брати участь в роботі 

органів адвокатського самоврядування. 

????????????? 

Конишев(Маріуполь) 

5. Адвокат, який працює в органі державної влади, в 

органі місцевого самоврядування або несе військову, 

невійськову службу не може бути головою, 

заступником голови та не має права брати участь в 

роботі органів адвокатського самоврядування 

Волинь РА 

Пропонується виключити, щоб не переобтяжувати 

Закон, оскільки, у статті цього Закону, що регулює 

питання зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю має бути закріплена  загальна норма ( і вона 

є  - ч.5 ст.31). 
 6. Відомості про адвоката, який працює в органі державної 

влади або в органі місцевого самоврядування, вносяться 

до Єдиного реєстру адвокатів України із зазначенням 

інформації про зупинення права такого адвоката на 

здійснення адвокатської діяльності. 

??????????????? 

Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

Волинь РА 

Пропонується виключити, щоб не переобтяжувати 

Закон,оскільки, ця норма має міститись у Порядку 

ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Крім того, 

вона закріплена  - ч.6 ст.31. 
 7. Адвокат, який працює в органі державної влади або в 

органі місцевого самоврядування, зобов’язаний 

дотримуватись присяги адвоката та Правил адвокатської 

етики. 

????????????????? 

Конишев(Маріуполь) 

Адвокат, який працює в органі державної влади, в 

органі місцевого самоврядування або несе військову, 
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невійськову (альтернативну) службу зобов'язаний 

дотримуватись присяги адвоката та Правил 

адвокатської етики 
 8. Адвоката, який працює в органі державної влади або в 

органі місцевого самоврядування, може бути притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності у порядку, 

передбаченому цим Законом. 

???????????????? 

Конишев(Маріуполь) 

Адвоката, який працює в органі державної влади, в 

органі місцевого самоврядування або несе військову, 

невійськову (альтернативну) службу може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності у 

порядку, передбаченому цим Законом. 
  Конишев(Маріуполь) 

9. Про накладення на адвоката, який працює в органі 

державної влади, органі місцевого самоврядування або 

несе військову, невійськову (альтернативну) служби 

дисциплінарного стягнення кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури повідомляє 

відповідний орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування або несе військову, невійськову 

(альтернативну) службу, в якому такий адвокат працює 

Волинь РА 

Пропонується виключити 

Розділ IV 
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Розділ IV 
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської 

діяльності 
Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської 

діяльності 
 

1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору 

про надання правової допомоги. 
1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору 

про надання правової допомоги. 
 

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на 

надання правової допомоги, можуть бути: 
2. Документом, що посвідчує повноваження адвоката на 

надання правової допомоги, може бути будь-який з таких 

документів: 

Волинь РА 

Пропонується наступна редакція: 

2. Документом, що посвідчує повноваження адвоката 

на надання правової допомоги, є ордер. 
1) договір про надання правової допомоги; 1) договір про надання правової допомоги;. Волинь РА 

Пропонується виключити, договір по суті складає 

адвокатську таємницю. 
2) довіреність; 2) довіреність; Волинь РА 

Пропонується виключити, вимагає додаткових затрат 

часу та коштів. 

3) ордер; 3) ордер; 
Бовкун (Чернівці) 

виключити; 

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на Волинь РА 
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надання безоплатної правової допомоги. надання безоплатної правової допомоги. Пропонується виключити 
Абзац відсутній. Для підтвердження своїх повноважень адвокат надає 

посвідчену ним або уповноваженою особою адвокатського 

бюро або об’єднання копію одного з цих документів. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Має бути ордер адвоката, який він виписує  на підставі 

укладеного договору про надання безоплатної правової 

допомоги 

Кіровоград (РА+КДКА) 

Доповнити словами «(витяг з нього)» 

Волинь РА 

Пропонується виключити 

2. Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених 

цим Законом та іншими законами України, посвідчує 

повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер 

видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським 

об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада 

адвокатів України затверджує типову форму ордера. 

3. Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених 

цим Законом та іншими законами України, посвідчує 

повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер 

видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським 

об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. У випадку, 

якщо клієнтом обмежено обсяг повноважень адвоката, 

адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) 

зобов’язаний зазначити про це в ордері. Адвокат або особа, 

яка від імені адвокатського бюро, адвокатського 

об’єднання видала ордер, несе відповідальність за 

невнесення до ордеру відомостей щодо обмеження своїх 

повноважень. Рада адвокатів України затверджує 

Положення про ордер та зразок ордера. 

Бовкун (Чернівці) 

Виключити 

у прикінцевих положеннях виключити норми, що так 

чи інакше стосуються ордера адвоката. Ордер адвоката 

- рудимент СРСР 

3. Повноваження адвоката як захисника або представника в 

господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, 

кримінальному провадженні, розгляді справ про 

адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого 

за дорученням у конституційному судочинстві 

підтверджуються в порядку, встановленому законом. 

4. Повноваження адвоката як захисника або представника в 

господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, 

кримінальному провадженні, розгляді справ про 

адміністративні правопорушення, у виконавчому 

провадженні, а також як уповноваженого за дорученням у 

конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, 

встановленому законом. 

Волинь РА 

Пропонується уточнити: 

4. Повноваження адвоката як захисника або 

представника в господарському, цивільному, 

адміністративному судочинстві, кримінальному 

провадженні, розгляді справ про адміністративні 

правопорушення, у виконавчому провадженні, а 

також як уповноваженого за дорученням у 

конституційному судочинстві підтверджуються в 

порядку, встановленому цим Законом. 

4. Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих 

йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо 

вчинення окремих процесуальних дій. 

5. Адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) 

зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому 

клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення 

окремих процесуальних дій. 

 

Стаття 27. Форма та зміст договору про надання 

правової допомоги 
Стаття 27. Форма та зміст договору про надання правової 

допомоги 
 

1. Договір про надання правової допомоги укладається в 

письмовій формі. 
1. Договір про надання правової допомоги укладається в 

письмовій формі. 
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2. Договір про надання правової допомоги може вчинятися 

усно у випадках: 
2. Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно 

у випадках: 
 

1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із 

правових питань з подальшим записом про це в журналі та 

врученням клієнту документа, що підтверджує оплату 

гонорару (винагороди); 

1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із 

правових питань з подальшим записом про це в журналі та 

врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару 

(винагороди); 

 

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової 

допомоги, а укладення письмового договору за конкретних 

обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в 

письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього 

існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий 

строк. 

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової 

допомоги, а укладення письмового договору за конкретних 

обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в 

письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують 

об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк. 

 

3. До договору про надання правової допомоги 

застосовуються загальні вимоги договірного права. 
3. До договору про надання правової допомоги застосовуються 

загальні положення цивільного законодавства про договір. 
Приведення термінології у відповідність до ЦКУ 

(Розділ ІІ). 

4. Договір про надання правової допомоги може укладатися 

на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. 

Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з 

адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, 

встановлюються законом, що регулює порядок надання 

безоплатної правової допомоги. 

4. Договір про надання правової допомоги може укладатися на 

користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. 

Особливості укладення та змісту договору з адвокатом, який 

надає безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, 

що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги. 

 

5. Зміст договору про надання правової допомоги не може 

суперечити Конституції України та законам України, 

інтересам держави і суспільства, його моральним 

засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської 

етики. 

5. Зміст договору про надання правової допомоги не може 

суперечити Конституції України та законам України, присязі 

адвоката України та Правилам адвокатської етики. 

Волинь РА 

Пропонується доповнити: 

6. Не дозволяється вимагати у адвоката повний текст 

договору про надання правової допомоги. 

Стаття 28. Підстави для відмови в укладенні договору 

про надання правової допомоги 
Стаття 28. Підстави для відмови в укладенні договору про 

надання правової допомоги 
 

1. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському 

об’єднанню забороняється укладати договір про надання 

правової допомоги у разі конфлікту інтересів. 

1. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському 

об’єднанню забороняється укладати договір про надання 

правової допомоги у разі конфлікту інтересів. 

 

Адвокату забороняється укладати договір про надання 
правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від 
виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським 
бюро або адвокатським об’єднанням,у разі, якщо: 

2. Забороняється укладати договір про надання правової 

допомоги, та адвокат (адвокатське бюро, адвокатське 

об’єднання) зобов’язані відмовитись від виконання такого 

договору повністю або частково, у разі, якщо: 

Розповсюджено заборону на адвокатське бюро, 

адвокатське об’єднання. 

1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних 

прав і обов’язків адвоката; 1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних 

прав і обов’язків адвоката, або професійної компетенції 

адвоката (адвокатів адвокатського бюро або об’єднання); 

Волинь РА 

Пропонується виключити слова: « або професійної 

компетенції адвоката (адвокатів), адвокатського бюро 

або об’єднання». 

2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його 

досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, 

2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його 

досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, 
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суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката 

України, правилам адвокатської етики; 
суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката 

України, Правилам адвокатської етики; 
3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є 

підставою для його відводу згідно з процесуальним законом; 
3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є 

підставою для його відводу згідно з процесуальним законом; 
 

4) виконання договору про надання правової допомоги може 

призвести до розголошення адвокатської таємниці; 
4) виконання договору про надання правової допомоги може 

призвести до розголошення адвокатської таємниці; 
 

5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової 

особи, яка брала або бере участь у господарському, 

цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному 

провадженні, розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з 

пропозицією укладення договору про надання правової 

допомоги; 

5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової 

особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, 

адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, 

розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо 

яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення 

договору про надання правової допомоги; 

 

6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, 

членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро 

або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) 

якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі 

наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту 

інтересів; 

6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, 

членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або 

адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він 

є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності 

інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів; 

 

7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої 

можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо 

укладення договору про надання правової допомоги. 

7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої 

можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо 

укладення договору про надання правової допомоги. 

 

2. У разі відмови від укладення договору про надання 

правової допомоги адвокат зобов’язаний зберігати 

адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі 

від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого 

договору. 

3. У разі відмови від укладення договору про надання правової 

допомоги адвокат (адвокатське бюро, адвокатське 

об’єднання) зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про 

відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з 

пропозицією укладення такого договору. 

 

Стаття 29. Припинення, розірвання договору про 

надання правової допомоги 
Стаття 29. Припинення, розірвання договору про надання 

правової допомоги 
 

1. Дія договору про надання правової допомоги припиняється 

його належним виконанням. 
1. Дія договору про надання правової допомоги припиняється 

його належним виконанням. 
Кухар (Вінниця) 

«1. Дія договору про надання правової допомоги 

припиняється його належним виконанням» -- викласти 

в редакції: « Дія договору про надання правової 

допомоги припиняється з підстав, передбачених 

главою 50 Цивільного Кодексу України». 

 

  Обґрунтування: Глава 50 ЦК більш детально 

регламентує підстави припинення зобов’язань. Та і 

договір про надання юридичних послуг є цивільно-

правовим, а тому має регламентуватися нормами ЦК. 
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2. Договір про надання правової допомоги може бути 

достроково припинений за взаємною згодою сторін або 

розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених 

договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату 

(адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар 

(винагороду) за всю роботу, що була виконана чи 

підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, 

адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) 

повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані 

з достроковим припиненням (розірванням) договору. 

2. Договір про надання правової допомоги може бути 

достроково припинений за взаємною згодою сторін або 

розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених 

договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату 

(адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар 

(винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена 

до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське 

об’єднання) зобов’язаний повідомити клієнта про можливі 

наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням 

(розірванням) договору. 

 

Стаття 30. Гонорар Стаття 30. Гонорар  

1. Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення 

захисту, представництва та надання інших видів правової 

допомоги клієнту. 

1. Гонорар є формою винагороди адвоката (адвокатського 

бюро, адвокатського об’єднання) за здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги 

клієнту. 

 

2. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, 

погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, 

порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в 

договорі про надання правової допомоги. 

2. Порядок обчислення гонорару (зокрема, фіксований розмір, 

погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, 

порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в 

договорі про надання правової допомоги. 

 

3. При встановленні розміру гонорару враховуються 

складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий 

стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути 

розумним та враховувати витрачений адвокатом час. 

3. При встановленні розміру гонорару враховуються складність 

справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта 

та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та 

враховувати витрачений адвокатом час. 

Зауваження Афанасієв Р.В. 

Додати: "Якщо договором про надання правової 

допомоги не передбачена сплата гонорару, правова 

допомога клієнту надається адвокатом 

(адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) 

безоплатно". 

Згідно цивільного принципу свободи договору, не 

можна передбачати імперативного обов’язку фіксувати 

в договорі гонорар, бо правова допомога може 

надаватися безоплатно. Наразі ця проблема призводить 

до того, що у випадку надання адвокатом правової 

допомоги безоплатно, в договорі передбачається 

гонорар 1 грн., що є юридичною нісенітницею. 

Проектант сам передбачив в ч. 3 ст. 27 цього проекту, 

що до договору про надання правової допомоги 

застосовуються загальні положення цивільного 

законодавства про договір, тому імперативна норма 
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про гонорар не є допустимою. 

Названа правка дозволяє привести договір про 

надання правової допомоги у відповідність до вимог 

цивільного законодавства, надає можливість 

адвокатам надавати правову допомогу pro-bono/ 

Частина відсутня. 4. До суми гонорару не включаються кошти, що вносяться 

клієнтом (іншою особою, яка діє в його інтересах) на 

покриття фактичних витрат адвоката (адвокатського 

бюро, адвокатського об’єднання), пов’язаних з 

виконанням договору про надання правової допомоги, а 

також кошти, що отримані адвокатом для виконання 

функцій ескроу-агента або управління майна в рамках 

фідуціарної діяльності. 

Волинь РА 

Пропонується доповнити: 

види передбачуваних витрат, пов’язаних з наданням 

правової допомоги, і порядок їх відшкодування   

визначаються у договорі про надання правової 

допомоги. 

  Волинь РА 

Пропонується доповнити частиною 5: 

5. Дозволяється укладення договорів про засоби 

забезпечення зобов’язань клієнта  щодо сплати 

гонорару або погашення фактичних витрат, пов’язаних 

з виконанням договору про надання правової 

допомоги. 
  Волинь РА 

Визначення розміру гонорару  та порядок його оплати  

при наданні адвокатом безоплатної правової допомоги  

встановлюється  Законом, що регулює порядок 

надання безоплатної правової допомоги. 

Розділ V 
ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ 

АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Розділ V 
ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ 

АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю 
Стаття 31. Зупинення права на зайняття адвокатською 

діяльністю 
 

1. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у 

разі: 
1. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у 

разі: 
 

1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської 

діяльності; 
1) подання адвокатом письмової заяви про зупинення 

адвокатської діяльності; 
 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

стосовно адвоката за вчинення злочину, крім випадку, 

передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32 цього 

Закону; 

Пункт виключено;  

3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у 2) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді  
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вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; 
4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або 

обмежено дієздатним. 
3) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або 

обмежено дієздатним. 
 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у 

вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 

може застосовуватися виключно у разі: 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може 

застосовуватися виключно у разі: 

 

1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного 

проступку; 
1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного 

проступку; 
 

2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності; 2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності; 
Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

3) систематичного або грубого одноразового порушення 

правил адвокатської етики. 
3) несплати щорічного внеску адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування після 

застосування за таку несплату іншого дисциплінарного 

стягнення; 

Редакційно ????? 

Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

Єзерська (Чернівці) 

вилучити. 

Пояснення до правки: 

Несплата вказаного внеску не може відноситись до 
підстав для дисциплінарної відповідальності адвоката 
через відсутність реальної шкоди будь-чиїм інтересам, 
крім фінансового забезпечення органів самоуправління 
адвокатури. Крім цього, такі обставини можуть 
виникнути з абсолютно об’єктивних причин. Також 
необхідно зауважити, що навіть автори проекту 
конклюдентно згідні із такою думкою, враховуючи що 
п. 2 ч. 4 цієї ж статті передбачається поновлення права 
на заняття адвокатською діяльністю з цієї підстави з 
дня, наступного за днем отримання РА регіону доказів 
сплати щорічного внеску. Тобто, суть цього 
порушення є фінансовою, а не дисциплінарною в тому 
розумінні дисциплінарного проступку, яке зазначено у 
ст. 34 проекту.З огляду на таку позицію, на мою думку 
було би доречніше передбачити право РА регіонів 
виключати відомості про адвоката, що не сплатив 
щорічного внеску із ЄРАУ, та подальшим його 
поновленням у реєстрі після надання раді доказів 
сплати цього платежу. 
Райко (Мукачево) 
Слова «після застосування за таку несплату іншого 
дисциплінарного стягнення» – виключити 
 

3. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється: 3. Право на зайняття адвокатською діяльністю зупиняється:  

1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї 

статті, - з дня подання раді адвокатів регіону за адресою 

робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката; 

1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї 

статті, - з дня подання раді адвокатів регіону за адресою 

робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката; 

 

2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 4 частини першої 

цієї статті, - з дня набрання законної сили відповідним 

2) з підстави, передбаченої пунктами 2 та 3 частини першої 

цієї статті, - з дня прийняття дисциплінарною палатою 
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рішенням суду; кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури 

відповідного рішення; 
3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї 

статті, - з дня прийняття кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури відповідного 

рішення. 

3) з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї 

статті, - з дня набрання законної сили відповідним 

рішенням суду. 

 

Копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, передбаченого пунктом 3 цієї частини, у 

триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату 

та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення права на 

заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено 

протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до 

суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії. 

Копія рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, передбаченого пунктом 3 

цієї частини, протягом трьох робочих днів з дня його 

прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів 

регіону. 
Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення права на 

зайняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено 

протягом тридцяти днів з дня його. прийняття до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до 

суду на розсуд адвоката. Оскарження таких рішень не зупиняє 

їх дії 

Уточнення порядку зупинення права на зайняття 

адвокатською діяльністю. 

4. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється у 

разі: 
4. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється у 

разі: 
 

1) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 1 

частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем 

отримання радою адвокатів регіону заяви адвоката про 

поновлення права на заняття адвокатською діяльністю; 

1) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 1 частини 

першої цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою 

адвокатів регіону письмової заяви адвоката про поновлення 

права на заняття адвокатською діяльністю; 

 

2) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 2 

частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем 

отримання радою адвокатів регіону підтвердження про 

погашення або зняття в установленому законом порядку 

судимості; 

2) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3 

частини другої цієї статті, - з дня, наступного за днем 

отримання радою адвокатів регіону доказів сплати 

щорічного внеску (внесків) на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування; 

Волинь РА 

Пропонується виключити, оскільки протирічить 

порядку дострокового зняття дисциплінарного 

стягнення: має бути рішення кваліфікаційно – 

дисциплінарної комісії адвокатури. В зв’язку з цим  

можна уточнити та  доповнити  пункт 3 даної статті.   

3) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3 

частини першої цієї статті, - з дня закінчення строку, на який 

згідно з рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури було зупинено право на заняття адвокатською 

діяльністю; 

3) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 2 частини 

першої цієї статті, - з дня закінчення строку, на який згідно з 

рішенням кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури 

було зупинено право на заняття адвокатською діяльністю; 

Волинь РА 

Пропонується уточнити та доповнити: 

3) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 

2частини першої та пунктом 3 частини 2  цієї статті, - з 

дня закінчення строку, на який згідно з рішенням 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури 

було зупинено право на заняття адвокатською 

діяльністю або з дня, наступного за днем отримання 

Радою адвокатів регіону  рішення кваліфікаційно – 

дисциплінарної комісії адвокатури  про дострокове 
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зняття  дисциплінарного  стягнення  про зупинення 

права на заняття адвокатською діяльністю. 

4) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 4 

частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем 

отримання радою адвокатів регіону відповідного рішення 

суду. 

4) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3частини 

першої цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою 

адвокатів регіону відповідного рішення суду. 

 

У разі зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з 

підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, 

таке право також поновлюється з дня набрання законної сили 

відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного 

рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури. 

У разі зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з 

підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, 

таке право також поновлюється з дня набрання законної сили 

відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного 

рішення Вищою кваліфікаційно- дисциплінарною комісією 

адвокатури. 

 

5. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Такий 

адвокат також не може брати участь у роботі органів 

адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке 

право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду 

до органу державної влади з’їздом адвокатів України. 

5. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Такий адвокат 

також не може брати участь у роботі органів адвокатського 

самоврядування. 

 

6. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України. 
6. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України. 
 

Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю 
Стаття 32. Припинення права на зайняття адвокатською 

діяльністю 
 

1. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється 

шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю у разі: 

1. Право на зайняття адвокатською діяльністю припиняється 

шляхом анулювання свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю у разі: 

 

1) подання адвокатом заяви про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 
1) подання адвокатом письмової заяви про припинення права на 

зайняття адвокатською діяльністю; 
 

2) визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його 

померлим; 
2) визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його 

померлим; 
 

3) смерті адвоката; 3) смерті адвоката;  

4) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у 

вигляді позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю; 

4) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю; 
 

5) встановлення факту надання недостовірних відомостей для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю та складення присяги адвоката України; 

5) встановлення факту надання недостовірних відомостей для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю та складення присяги адвоката України; 

 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

стосовно адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого 

злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який 

призначено покарання у виді позбавлення волі. 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

стосовно адвоката за вчинення умисного злочину, за який 

призначено покарання у виді позбавлення волі. 

Узгоджується з вимогами передбаченими п.1 ч.2 ст.6 

Закону щодо осіб, які не можуть бути адвокатами 

Єзерська (Чернівці) 

викласти в наступній редакції: 
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«набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

стосовно адвоката за вчинення умисного злочину» 

Пояснення до даної правки:Виключення посилання на 

вид покарання у вигляді «позбавлення волі» є 

виправданим з огляду на те, що до адвокатури не 

повинні допускатися особи, які були засуджені за 

вчинення умисних злочинів. 

Волинь РА 

Вдосконалення позитивне. 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у 

вигляді позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може 

застосовуватися виключно у разі: 

 

1) порушення присяги адвоката України; Пункт виключено.  

2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять 

адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або 

в інтересах третіх осіб; 

1) розголошення адвокатом відомостей, що становлять 

адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в 

інтересах третіх осіб; 

 

3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із 

здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди 

клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що 

набрало законної сили; 

2) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із 

здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди 

клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що 

набрало законної сили; 

Волинь РА 

Пропонується доповнити: 

2) заподіяння протиправними діями адвоката, 

пов’язаними із здійсненням ним адвокатської 

діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода 

встановлена судовим рішенням, що набрало законної 

сили, та не відшкодовано клієнту. 

4) систематичного або грубого одноразового порушення 

правил адвокатської етики, що підриває авторитет 

адвокатури України. 

3) систематичного або грубого одноразового порушення 

Правил адвокатської етики; 
Волинь РА 

Пропонується змінити: 

3) систематичного порушення Правил адвокатської 

етики; 
Пункт відсутній. 4) неодноразового, протягом року, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за зловживання правами, 

передбаченими пунктом 8 частини 1 статті 20 та статтею 

24 цього Закону; 

Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

Волинь РА 

Пропонується виключити. 

Додаткові підстави притягнення до відповідальності 

адвоката: 
Пункт відсутній. 5) здійснення представництва чи вчинення інших дій від 

імені іншої особи без повноважень або з порушенням 

обмежень повноважень, крім дій, вчинених на захист 

інтересів клієнта, які не завдали йому шкоди та дій, в 

подальшому схвалених особою, від імені якої вони були 

вчинені; 

Єзерська (Чернівці) 

виключити взагалі. 

Пояснення до даної правки.Надання адвокатського 

запиту, в тому числі і отримання інформації з реєстрів, 

є безумовним правом адвоката, без якого надання 

правової допомоги втрачає свій ефективний сенс, а 

тому притягувати до відповідальності за такі дії – є ні 
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чим іншим, як втручанням у здійснення адвокатської 

діяльності на базовому рівні 
 

6) надання адвокатом завідомо неправдивих відомостей 

про обсяг його повноважень, в тому числі невнесення 

адвокатом в ордер відомостей про обмеження його 

повноважень. 

Волинь РА 

Пропонується доповнити: 

6) надання адвокатом завідомо неправдивих 

відомостей про обсяг його повноважень, в тому 

числі невнесення адвокатом в ордер відомостей 

про обмеження його повноважень, якщо це 

завдало шкоди його  клієнту 

3. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється: 3. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється:  

1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї 

статті, - з дня подання раді адвокатів регіону за адресою 

робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката; 

1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї 

статті, - з дня подання раді адвокатів регіону за адресою 

робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката; 

 

2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 6 частини першої цієї 

статті, - з дня набрання законної сили відповідним рішенням 

суду; 

2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 6 частини першої цієї 

статті, - з дня набрання законної сили відповідним рішенням 

суду; 

 

3) з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї 

статті, - з дня прийняття кваліфікаційно- дисциплінарною 

комісією адвокатури відповідного рішення. 

3) з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї 

статті, - з дня прийняття дисциплінарною палатою 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

відповідного рішення. 

 

У разі припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї 

статті, копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури у триденний строк з дня його прийняття 

надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. 

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

про припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його 

прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не 

зупиняє його дії. 

У разі припинення права на заняття адвокатською діяльністю з 

підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, 

копія рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури у триденний строк з дня 

його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді 

адвокатів регіону. 
Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

про припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його 

прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури. 
Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть 

бути оскаржені до суду. Оскарження таких рішень не зупиняє 

їх дії. 

Єзерська (Чернівці) 

не передбачає право скаржника оскаржити рішення 

КДКА в суд. Чи не суперечить така позиція рішенням 

КСУ щодо неможливості звуження права громадянина 

на звернення до суду за захистом свого права чи 

порушеного інтересу? 

 

 

4. Право на заняття адвокатською діяльністю, припинене з 

підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї 

статті, поновлюється з дня набрання законної сили 

відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного 

4. Право на заняття адвокатською діяльністю, припинене з 

підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, 

поновлюється з дня набрання законної сили відповідним 

рішенням суду або з дня прийняття відповідного рішення 
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рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури. 
Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. 

5. Припинення права особи на заняття адвокатською 

діяльністю має наслідком припинення такої діяльності та 

права особи на участь у роботі органів адвокатського 

самоврядування. 

5. Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю 

має наслідком припинення такої діяльності та права особи на 

участь у роботі органів адвокатського самоврядування. 

 

6. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, 

передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, може 

звернутися до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через два роки з дня 

прийняття рішення про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю, а з підстави, передбаченої пунктом 

6 частини першої цієї статті, - з дня погашення або зняття в 

установленому законом порядку судимості, але не раніше ніж 

через два роки з дня набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду стосовно адвоката. 

6. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, 

передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, може 

звернутися до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури із заявою про допуск до складення кваліфікаційного 

іспиту не раніше ніж через два роки з дня прийняття рішення 

про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, а з 

підстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цієї статті, - з 

дня погашення або зняття в установленому законом порядку 

судимості, але не раніше ніж через два роки з дня набрання 

законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката. 

Єзерська (Чернівці) 

вилучити посилання на п. 5 (як на підставу), а в 

іншому змінити строк з 2 до 5 років. Таке збільшення 

має на меті зробити менш привабливим для адвокатів 

вчинення зазначених дій, які призводять до ухвалення 

таких рішень дисциплінарними органами адвокатури. 

 

 

7. Відомості про припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України. 
7. Відомості про припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України. 
 

Розділ VI 
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА 

Розділ VI 
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА 

 

 

Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної 

відповідальності адвоката 
Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної відповідальності 

адвоката 
Дроздов О.М. – конференція 25.03.2016 

гарантії проведення дисциплінарного провадження 

відповідно до закону – не тільки закону, а й інші 

загальнообов’язкові рішення органів адвокатського 

самоврядування 

 

1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з 

підстав, передбачених цим Законом. 

1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності в порядку дисциплінарного провадження 

виключно з підстав, передбачених цим Законом. 

 

2. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду 

письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях 

адвоката ознак дисциплінарного проступку. 

2. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової 

скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката 

ознак дисциплінарного проступку. 

 

3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката 

здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в 

Єдиному реєстрі адвокатів України. 

3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за 

основною адресою робочого місця адвоката, зазначеною в 

Єдиному реєстрі адвокатів України, крім випадків, 

визначених цим Законом. 

 

Частина відсутня. 4. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката, який є Кіровоград (РА+КДКА) 
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членом: Ради адвокатів України, рад адвокатів регіонів, 

Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої 

ревізійної комісії адвокатури, міжрегіональних ревізійних 

комісій адвокатури здійснюється кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури іншого регіону, яка 

визначається в порядку, встановленому Вищою 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. 

Виключити 
Райко (Мукачево) 
…регіону, із числа найбільш територіально 

наближених до основного робочого місця адвоката, … 

далі по тексту 

 

Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності 
Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності 
 

1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 
1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 
 

2. Дисциплінарним проступком адвоката є: 2. Дисциплінарним проступком адвоката є: Токарев (Харків) 
При систематичному тлумаченні побудови цієї  норми 

стає очевидним, що деякі види дисциплінарних 

проступків в неявному вигляді враховані двічі і навіть 

тричі, що поясняється наступним.  Якщо розкрити 

зміст Присяги адвоката України (п.2 цієї норми) за 

ст.11 Закону, то вона включає в себе дотримування 

Правил адвокатської етики, порушення зазначено у 

вигляді окремого дисциплінарного проступку *(п.3)  В 

свою чергу, обов’язки з нерозголошення адвокатської 

таємниці та належного  виконання своїх професійних 

обов’язків передбачені Правилами адвокатської етики. 

Отже, обов’язки з нерозголошення адвокатської 

таємниці та належного  виконання своїх професійних 

обов’язків, фактично, передбачені тричі в якості  

дисциплінарного проступку. Відтак, пункти 2-5 ч.2 

ст.34 Закону треба виключити як такі, які 

охоплюються змістом п.3. 

1) порушення вимог несумісності; 1) порушення вимог несумісності;  

2) порушення присяги адвоката України; Пункт виключено.  
3) порушення правил адвокатської етики; 2) порушення Правил адвокатської етики;  

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що 

призвели до її розголошення; 
3) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що 

призвели до її розголошення; 
 

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків; 
4) невиконання або неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків, яке завдало шкоди клієнту; 
 

Пункт відсутній. 5) зловживання правами, наданими йому цим Законом або 

процесуальним законом; 
Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

Єзерська (Чернівці) 

вилучити із тексту проекту. 
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Пояснення до такої правки: 

Виникає питання яким чином оцінити дії адвоката як 

«зловживання правами»? в такій редакції закон робить 

безконтрольним дисциплінарні органи адвокатури у 

вирішенні питань виявлення підстав для притягнення 

адвоката до дисциплінарної відповідальності 

Запоріжжя РА 

виключити пункт 6:  « зловживання правами, наданими  

йому  цим Законом та  іншими законами». 

Волинь РА 

Пропонується виключити, додаткові підстави для 

притягнення  адвоката до відповідальності. 

6) невиконання рішень органів адвокатського 

самоврядування; 
6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, 

якщо вони є обов’язковими для адвоката; 
 

Пункт відсутній. 7) несплата щорічного внеску адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування; 
Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених 

законом. 

8) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених 

законом. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

У Законі України «Про забезпечення права на 

справедливий суд»  в якості підстави для 

притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності закріплено і необґрунтоване 

звернення адвоката зі скаргою на суддю до ВККСУ. 

Потрібно звернутися з пропозицією і виключити цю 

норму з зазначеного закону. Адже вона оціночна. 

Єзерська (Чернівці) 

вилучити з підстав зазначених у поясненнях до п. 3 ч. 2 

ст. 31 проекту 

3. Не є підставою для притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим 

органом рішення не на користь його клієнта, скасування або 

зміна судового рішення або рішення іншого органу, 

винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, 

представництво або надавав інші види правової допомоги, 

якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку. 

3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності винесення судом або іншим органом рішення 

не на користь його клієнта, скасування або зміна судового 

рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій 

адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші 

види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено 

дисциплінарного проступку. 

 

Частина відсутня. 4. Адвокат не може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності за висловлення власної думки або позиції 

по справі, незгоду із рішенням суду, рішенням або позицією 

органу чи посадової особи органу адвокатського 

самоврядування, будь-якого органу державної влади або 

місцевого самоврядування, або критикою такого рішення 
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або позиції. 
Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк 

застосування дисциплінарних стягнень 
Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк 

застосування дисциплінарних стягнень 
 

1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може 

бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 
1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може 

бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 
 

1) попередження; 1) попередження;  
Пункт відсутній. 2) грошове стягнення у розмірі до трьох мінімальних 

заробітних плат; 
Врахування п. 55 Висновку В.К. від груд. 2014 р. 

[…Законопроект вводить новий вид стягнення - 

штраф. Експерти схвалюють таку новелу. Штраф як 

дисциплінарне стягнення застосовується в багатьох 

європейських країнах]. 

Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

Єзерська (Чернівці) 

доповнити реченням «Розміри штрафів та підстави для 

застосування такого виду стягнення встановлюються 

конференціями адвокатів відповідного регіону. 

Сплачені штрафи зараховуються до бюджету 

відповідної КДКА регіону» 

Пояснення до правки:Вважаю, що штрафи як спосіб 

дисциплінарного тиску на адвоката не може 

застосовуватись за єдиними правилами, так як розмір 

гонорарів адвокатів надзвичайно різниться в 

залежності від регіону, і, таким чином, їх уніфікація не 

відображатиме реальних можливостей адвоката їх 

сплатити. В той же час, необхідно передбачити 

отримувача сплачених штрафів, і саме КДКА регіону є 

найбільш доцільним розпорядником зазначених сум, 

направляючи їх на проведення для адвокатів освітніх 

заходів. 

Волинь РА 

Пропонується виключити 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на 

строк від одного місяця до одного року; 
3) для адвокатів України - зупинення права на зайняття 

адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного 

року, а для адвокатів іноземних держав - виключення з 

Єдиного реєстру адвокатів України на строк від одного 

місяця до одного року; 

 

3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття 

адвокатською діяльністю з наступним виключенням з 

Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних 

4) для адвокатів України - позбавлення права на зайняття 

адвокатською діяльністю з включенням відомостей про це до 

Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів 
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держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України. іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру 

адвокатів України (при цьому до Єдиного реєстру 

адвокатів України включаються відомості про таке 

виключення), із позбавленням права на повторне 

включення до нього на строк до двох років. 
Частина відсутня. 2. Грошове стягнення застосовується виключно за несплату 

щорічного внеску адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування. 
Сума грошового стягнення сплачується адвокатом на 

рахунок відповідної ради адвокатів регіону не пізніше 30 

календарних днів з дати прийняття рішення у 

дисциплінарній справі. 

Закріплення порядку сплати штрафу. 

Конишев(Маріуполь) 

Виключити 

Волинь РА 

Пропонується виключити. 

2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності протягом року з дня вчинення 

дисциплінарного проступку. 

4. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності протягом одного року з дня вчинення 

дисциплінарного проступку. 

 

Стаття 36. Ініціювання питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката 
Стаття 36. Ініціювання питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката 
 

1. Право на звернення до кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури із заявою (скаргою)щодо поведінки 

адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної 

відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої 

поведінки. 

1. Право на звернення до кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури із скаргою щодо поведінки адвоката, яка 

може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має: 

1) клієнт або особа, якій було відмовлено у наданні 

правової допомоги; 

2) інший адвокат; 

3) суддя, який розглядав справу, в якій адвокат 

здійснював захист або представництво; 

4) директор Координаційного центру з надання правової 

допомоги або регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

На засіданні РГ (11.03.2015) вирішили залишити лише "скаргу", а "заяву" виключити. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Не згодна, що підставою може слугувати лише «скарга», залишити заяву 

через кому, а також інша інфо, у тому числі  у ЗМІ 

 

Частина відсутня. 2. Скарга щодо поведінки адвоката подається до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за адресою 

основного робочого місця адвоката. 

 

Частина відсутня. 3. Скарга щодо поведінки адвоката, яка може мати 

наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, 

подається у письмовій формі, підписується скаржником із 

зазначенням дати її підписання та повинна містити такі 

відомості: 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 3 необхідно доповнити вказівкою на особу або 

орган, який ухвалює рішення про повернення скарги у 

вказаному випадку. Пропонується супровідним листом 

із роз’ясненням причин, який підписується головою 

ДП. В іншому випадку необхідно ухвалювати рішення 
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1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) особи, яка 

подає скаргу, її місце проживання (перебування) або 

місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів 

зв’язку; 

2) прізвище, ім’я, по батькові адвоката, на дії якого 

скаржиться скаржник; 

3) конкретні відомості про наявність у поведінці адвоката 

ознак дисциплінарного правопорушення, що відповідно до 

частини другої статті 34 цього Закону може бути підставою 

дисциплінарної відповідальності адвоката; 

посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що 

підтверджують зазначені скаржником відомості. 

всієї ДП про відмову у порушенні дисциплінарної 

справи в порядку ст. 39. Таким чином, закон дублює 

повноваження, і в одному випадку не зазначає 

компетентний орган 

2. Не допускається зловживання правом на звернення до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому 

числі ініціювання питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката без достатніх підстав, і 

використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у 

зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. 

4. Не допускається зловживання правом на звернення до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі 

ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність 

адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного 

права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним 

адвокатської діяльності. 

 

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути 

порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей 

про наявність ознак дисциплінарного проступку 

адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою). 

5. Скарга щодо поведінки адвоката повертається без 

розгляду, якщо: 

1) скарга не відповідає визначеним цим Законом вимогам; 

2) скарга містить виражені у непристойній формі 

висловлювання, що принижують честь і гідність будь-яких 

осіб; 

3) факти неналежної поведінки адвоката, що 

повідомляються, вже були предметом перевірки і щодо них 

у дисциплінарному провадженні прийнято рішення. 

Райко (Мукачево) 

Слово «повертається» замінити на «залишається», щоб 

не сплачувати кошти за відправку карги та не 

виконувати зайву роботу. 

Стаття 37. Стадії дисциплінарного провадження Стаття 37. Стадії дисциплінарного провадження  

1. Дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1. Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:  

1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний 

проступок адвоката; 
1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний 

проступок адвоката; 
 

2) порушення дисциплінарної справи; 2) порушення дисциплінарної справи;  
3) розгляд дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи;  
4) прийняття рішення у дисциплінарній справі. 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі;  
Пункт відсутній. 5) оскарження та перегляд рішення у дисциплінарній 

справі. 
 

Стаття 38. Перевірка відомостей про дисциплінарний Стаття 38. Перевірка відомостей про дисциплінарний  
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проступок адвоката проступок адвоката 
1. Заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати 

наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не 

пізніше трьох днів з дня її надходження передається до 

дисциплінарної палати. 

1. Скарга щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком 

його дисциплінарну відповідальність, реєструється 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не 

пізніше трьох робочих днів з дня її надходження передається до 

дисциплінарної палати. 

 

2. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно - 

дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови 

палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві 

(скарзі),та звертається до адвоката для отримання письмового 

пояснення по суті порушених питань. 

2. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить 

перевірку відомостей, викладених у скарзі, та звертається до 

адвоката для отримання письмового пояснення по суті 

порушених питань. 

 

Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право 

опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що 

має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за 

письмовим запитом від органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, 

керівників підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, 

фізичних осіб необхідну для проведення перевірки 

інформацію, крім інформації з обмеженим доступом   

3.Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право 

опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має 

ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим 

запитом від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних 

осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім 

інформації з обмеженим доступом 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 3 – слова «вчинення діяння, що має ознаки 

дисциплінарного проступку» замінити словами 

«зазначені у скарзі на дії чи бездіяльність адвоката 

Пояснення до правки:Якщо виходити із змісту проекту 

в цій частині, то вона фактично встановлює наявність 

ознак дисциплінарного проступку, що, у свою чергу, є 

безумовною підставою для порушення дисциплінарної 

справи. В той же час, ця стадія наступає пізніше і 

регулюється ст. 39. 

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, фізичні особи, яким 

надіслано запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури, зобов’язані не пізніше 

десяти робочих днів з дня отримання запиту надати 

відповідну інформацію, копії документів. 

4.Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, фізичні особи, яким 

надіслано запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури, зобов’язані не пізніше 

десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну 

інформацію, копії документів. 

 

Відмова в наданні інформації на запит члена дисциплінарної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою 

відповідальність, передбачену законом. 

Відмова в наданні інформації на запит члена дисциплінарної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою 

відповідальність, передбачену законом. 

 

За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

складається довідка, яка має містити викладення обставин, 

виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо 

наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. 

5. За результатами перевірки відомостей членом 

дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури складається довідка, яка має містити викладення 

обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції 

щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. 

 

3. Заява (скарга)про дисциплінарний проступок адвоката, 

довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд 

6. Скарга про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та 

всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної 
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дисциплінарної палати кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури. 
палати кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури. 

Стаття 39. Порушення дисциплінарної справи Стаття 39. Порушення дисциплінарної справи  

1. За результатами розгляду заяви (скарги)про 

дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів 

перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів 

членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує 

питання про порушення або відмову в порушенні 

дисциплінарної справи стосовно адвоката. 

1. За результатами розгляду скарги про дисциплінарний 

проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки колегія у 

складі не менше трьох членів дисциплінарної палати 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури більшістю 

голосів вирішує питання про порушення або відмову в 

порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 1 Абсолютно незрозуміло, хто саме формує вказані 

колегії та обсяг їх компетентності. Крім цього, ст. 50 

нічого не говорить про них взагалі, що робить 

існування таких колегій фактично нелегальним. 

Вважаю, що попередня редакція в частині органу, що 

вирішує питання про порушення дисциплінарної 

справи є більш вдалою та ефективною. 

Волинь РА 

Пропонується залишити діючий порядок. 

2. Рішення про порушення дисциплінарної справи з 

визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в 

порушенні дисциплінарної справи надсилається або 

вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала 

питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, 

протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До 

рішення про порушення дисциплінарної справи, яке 

надсилається або вручається адвокату, додається довідка 

члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, складена за результатами перевірки. 

2. Рішення про порушення дисциплінарної справи з 

визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в 

порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається 

під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про 

дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про 

порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або 

вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

складена за результатами перевірки. 

 

3. Рішення про порушення дисциплінарної справи або про 

відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути 

оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або 

до суду. 

3. Рішення про порушення дисциплінарної справи або про 

відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути 

оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до 

суду. 

 

Частина відсутня. 4. Підставами для оскарження та скасування рішення про 

порушення дисциплінарної справи є: 

1) порушення дисциплінарної справи за анонімною 

скаргою та/ або скаргою, що не містить відомостей про 

наявність ознак дисциплінарного проступку або не 

відповідає іншим вимогам закону; 

2) участь у складі колегії дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,що 

прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи, 

особи, яка підлягає відводу з підстав, визначених статтею 

40 цього Закону; 

Волинь РА 

Пропонується виключити. 
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3)  порушення дисциплінарної справи для здійснення 

тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним 

адвокатської діяльності; 
Частина відсутня. 5. Оскарження до суду рішення про порушення 

дисциплінарної справи не зупиняє розпочатого 

дисциплінарного провадження. 

Волинь РА 

Пропонується виключити. 

Стаття 40. Розгляд дисциплінарної справи Стаття 40. Розгляд дисциплінарної справи  

1. Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається 

дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її 

порушення. 

1. Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається 

дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення. 

 

2. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах 

змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата 

заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який 

проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення 

адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, 

особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, та пояснення інших 

заінтересованих осіб. 

2. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах 

змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата 

заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який 

проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення 

адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, 

особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих 

осіб. 

 

Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та 

особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, мають право надавати пояснення, 

ставити питання учасникам провадження, висловлювати 

заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, 

заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою 

допомогою адвоката. 

3. Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та 

особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, мають право надавати пояснення, 

ставити питання учасникам провадження, висловлювати 

заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, 

заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою 

допомогою адвоката. 

 

Частина відсутня. 4. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури не може брати участь у 

розгляді дисциплінарної справи і підлягає відводу 

(самовідводу), якщо: 

1) він є родичем осіб, які беруть участь у розгляді 

дисциплінарної справи; 

2) він надає правову допомогу особі, інтереси якої 

суперечать інтересам особи, якій надає правову допомогу 

адвокат, щодо якого розглядається дисциплінарна справа; 

3) буде встановлено інші обставини, що викликають 

сумнів у його неупередженості. 

 

 

 

 

 

 

 

Єзерська (Чернівці) 

П. 2 ч. 4 після слів «він надає» необхідно доповнити 

словами «на час розгляду скарги». Вважаю, що така 

правка дозволить уникнути ситуацій, коли можна буде 

отримати підстави для відводу практично будь-якому 

члену палати, так як в невеликих обласних центрах, де 

кількість адвокатів є не такою вже чисельною, 
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наявність такої підстави для відводу може 

«намалюватись» миттєво. Це ж питання можна 

вирішити ще й шляхом встановлення не обов’язкового 

відводу, а вирішенням його палатою. 

У разі неможливості з поважних причин брати участь у 

засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

адвокат, стосовно якого розглядається справа, може надати по 

суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до 

матеріалів справи. Письмові пояснення адвоката 

оголошуються на засіданні дисциплінарної палати 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури. 

5. У разі неможливості з поважних причин брати участь у 

засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури адвокат, стосовно якого 

розглядається справа, може надати по суті порушених питань 

письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. 

Письмові пояснення адвоката оголошуються на засіданні 

дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури. 

 

Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання 

дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання 

дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів 

завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час 

засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У 

разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати 

розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від 

причин неявки. 

6. Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання 

дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання 

дисциплінарної палати кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів 

завчасного повідомлення зазначених осіб не пізніше ніж за три 

робочі дні про місце, день і час засідання не перешкоджає 

розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки 

зазначених осіб на засідання палати розгляд справи 

здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки. 

Завчасним також вважається розміщення повідомлення на 

офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури за умови обов’язкового 

надіслання письмового повідомлення за адресою та через 

засоби зв’язку, вказаними адвокатом у Єдиному реєстрі 

адвокатів України. 

 

3. Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність 

адвоката є відкритим, крім випадків, якщо відкритий розгляд 

справи може призвести до розголошення адвокатської 

таємниці. 

7. Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката 

є відкритим, крім випадків, якщо відкритий розгляд справи 

може призвести до розголошення адвокатської таємниці. 

 

4. Під час засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури ведеться протокол, який 

підписується головуючим та секретарем засідання. 

8. Під час засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури ведеться протокол, який 

підписується головуючим та секретарем засідання. Учасники 

дисциплінарного провадження мають право фіксувати 

розгляд дисциплінарної справи будь-якими засобами 

аудіозапису. Особа, яка здійснює фіксацію розгляду 

дисциплінарної справи, несе відповідальність за 

розголошення адвокатської таємниці. 

Закріплення права на фіксування розгляду 

дисциплінарної справи. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

залишити у поточній редакції Закону (ч. 4 ст. 40), не 

вносячи до неї жодних доповнень. 

Волинь РА 

Закріплення права на фіксування розгляду 

дисциплінарної справи. 

Стаття 41. Прийняття рішення у дисциплінарній справі Стаття 41. Прийняття рішення у дисциплінарній справі  
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1. За результатами розгляду дисциплінарної справи 

дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності за вчинення 

дисциплінарного проступку і застосування до нього 

дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної 

справи. Рішення дисциплінарної палати приймається 

більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке 

приймається двома третинами голосів від її загального 

складу. 

1. За результатами розгляду дисциплінарної справи 

дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного 

проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення 

або про закриття дисциплінарної справи з причин 

необґрунтованості та/або недоведеності викладених у 

зверненні обставин, які можуть слугувати підставою для 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, 

або інших підстав, передбачених законом. Рішення 

дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її 

загального складу, крім рішення про припинення права на 

зайняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома 

третинами голосів від її загального складу. 

Визначення підстав для відмови в притягнення 

адвоката до дисциплінарної відповідальності 

Волинь РА 

Визначення підстав для відмови в притягнення 

адвоката до дисциплінарної відповідальності 

Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під 

час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються 

обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката 

та інші обставини. 

2. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під 

час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються 

обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката 

та інші обставини. 

 

2. Рішення у дисциплінарній справі приймається за 

відсутності адвоката, стосовно якого порушено 

дисциплінарну справу, та особи, яка ініціювала питання про 

дисциплінарну відповідальність адвоката. 

3.Рішення у дисциплінарній справі приймається за відсутності 

адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та 

особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката. 

 

Член дисциплінарної палати кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури, який проводив перевірку відомостей про 

дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у 

голосуванні. 

4.Член дисциплінарної палати кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури, який проводив перевірку відомостей про 

дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у 

голосуванні. 

 

3. Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія 

рішення надсилається або вручається під розписку адвокату 

та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, протягом трьох робочих днів з дня 

прийняття рішення. 

5. Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія 

рішення надсилається або вручається під розписку адвокату та 

особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, протягом трьох робочих днів з дня 

прийняття рішення. 

 

Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі Пашинський – конференція 25.03.2016 року 

Стаття 42 суперечливість (оскарження рішень 

дисциплінарних комісій зупиняє ) з стаття 32 і 31(про 

накладення дисциплінарних стягнень у вигляді 

зупинення та припинення адвокатської діяльності і не 

зупиняє оскарження відповідних рішень) – вирішити 

колізію – на користь статті 42 

1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про 1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну  



95 

 

дисциплінарну відповідальність адвоката, має право 

оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом 

тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження 

рішення не зупиняє його дії. 

відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у 

дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його 

прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду. 
Оскарження рішення про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування 

дисциплінарного стягнення. 
2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) 

витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі 

протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів 

дисциплінарної справи. 

2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

протягом десяти робочих днів з дня отримання скарги 

витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури та 

забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі 

протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів 

дисциплінарної справи. 

 

Частина відсутня. 3. За результатами розгляду дисциплінарної справи Вища 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає 

рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилає 

адвокату, особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, та кваліфікаційно- 

дисциплінарній комісії адвокатури відповідного регіону. 

 

Частина відсутня. 4. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури може бути оскаржено до суду адвокатом чи 

особою, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, протягом тридцяти днів з дня 

його прийняття. 

 

Частина відсутня. 5. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури або відповідної кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури може бути оскаржено до суду лише з 

підстави суттєвого порушення процедури розгляду 

дисциплінарної справи та винесення відповідного рішення. 
У випадку скасування судом рішення Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або 

відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, суд передає дисциплінарну справу на 

повторний розгляд до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

Визначення процедури вручення адвокату рішення 

ВКДК за наслідками дисциплінарного провадження 

 

 

?????????????????А чому обов’язково повторний 

розгляд??? І чому не до тієї комісії, рішення якої 

скасовано?(Дроздов О., прошу позицію з цього 

питання) 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 5 – я, звичайно, не заперечую, але мені здається, що 

така позиція знову ж таки звужує право як мінімум 

громадянина на звернення до суду. ВКДКА не є 

зразком дисциплінарних перфекцій, а тому можна 
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допустити, що вона може помилятися і в суті рішення, 

а не лише в процедурі його ухвалення..:) 

Райко (Мукачево) 
ВИКЛЮЧИТИ оскільки звернення до суду лише з  

підстави  суттєвого порушення процедури обмежує 

право на захист своїх інтересів у  судовому порядку 

Волинь РА 
Пропонується виключити. 

Розділ VII 
АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Розділ VII 
АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Каденко (Хмельницький) – конференція 

25.03.2016 

Невиправдана та необґрунтована формалізація та 

бюрократизація процесів формування органів 

адвокатського самоврядування (звуження кола питань, 

які можуть бути вирішені конференціями адвокатів у 

спосіб обмеження їх колом питань порядку денного; 

звуження способів голосування; ускладнення 

процедури висування кандидатів на посади до 

зазначених органів). 

Зазначені зміни не тільки невиправдані та не 

обґрунтовані, вони несуть ризики для адвокатури в 

цілому. Зокрема, вони спрямовані не на укріплення 

адвокатського самоврядування, а на руйнування вже  

створеної за власні ресурси існуючої системи, яка 

пройшла свою апробацію. 

Необхідно: 

Залишити без змін норми, що визначають структуру 

органів адвокатського самоврядування, строк їх 

каденцій та порядок формування.  

Припинити  будь-які спроби законодавчого втручання 

в детальне регламентування процедури обрання членів 

органів адвокатського самоврядування, зокрема у 

спосіб звуження можливостей обрання в процедурі 

висування та обрання лише у формалізованій 

процедурі. Ці питання повинні вирішуватись 

адвокатами самостійно, адже деструктивним є 

позбавлення адвокатів висловлювати довіру своїм 

колегам та висувати їх яка кандидатів на обрані 

посади. Так само є деструктивним нав’язування 

адвокатурі невластивих для неї чиновницьких 
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процедур балотування на певні посади. 

Виключити норми, які обмежують право адвокатів 

бути повторно обраними до органів адвокатського 

самоврядування. Протиправним є позбавлення 

адвокатів права обирати тих, кому вони довіряють і 

тих, хто на їх погляд, вже виправдовував довіру за 

результатами попередньої роботи на виборних 

посадах. У такий спосіб законодавець фактично 

позбавить адвокатуру ефективного менеджменту, що 

буде особливо відчутним у невеликих регіонах.  

Виключити норми, які штучно збільшують обов’язкові 

витрати на функціонування органів адвокатського 

самоврядування. Держава, зобов’язуючи нас частіше 

проводити конференції і З’їзди, наймати аудиторів та 

здійснювати інші надзвичайно витратні дії, фактично 

змушує адвокатуру додатково фінансувати за власний 

рахунок забаганки авторів таких норм.  

Масяк (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

залишимо розділ 7 у старій редакції 

конференція 25.03.2016 

найближчі 5 років зміни до зазначеного розділу 

можуть пропонувати лише адвокати та органи 

адвокатського самоврядування 

Стаття 43. Засади адвокатського самоврядування Стаття 43. Засади адвокатського самоврядування  

1. Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах 

виборності, гласності, обов’язковості для виконання 

адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, 

підзвітності, заборони втручання органів адвокатського 

самоврядування у професійну діяльність адвоката. 

1. Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах 

виборності, гласності, обов’язковості для виконання адвокатами 

рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, 

заборони втручання органів адвокатського самоврядування у 

професійну діяльність адвоката. 

 

2. Брати участь у роботі органів адвокатського 

самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише 

адвокати України. 

2. Брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування 

та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України. 

Райко (Мукачево) 

Продовжити словами «які внесені до Єдиного реєстру 

адвокатів України та їх адвокатська діяльність не 

зупинена» 

 
Частина відсутня. 3. Адвокат не може бути головою, заступником голови або 

членом органу адвокатського самоврядування більше двох 

строків підряд. 

Забезпечення ротації органів адвокатського 

самоврядування. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Не згодна:дискримінаційна норма, не передбачає  

спадкоємність у розбудові органів самоврядування 

адвокатури, знищує довіру до її лідерів 

Редакцію погодили на засіданні РГ (18.03.2015). 
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Кіровоград (РА+КДКА) 

після слів «головою, заступником голови або членом» 

доповнити словами «одного й того самого». 
Волинь РА 

Пропонується виключити. Адвокатура є 

недержавним самоврядним інститутом, а, отже, 

адвокати повинні самі вирішувати  хто повинен 

очолювати та входити до органів адвокатського 

самоврядування. 
Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування  
Завданням адвокатського самоврядування є: Завданням адвокатського самоврядування є: Волинь РА 

Пропонується доповнити пунктом 12 

1) забезпечення незалежності адвокатів, захист від 

втручання у здійснення адвокатської діяльності; 
1) забезпечення дотримання принципів адвокатської 

діяльності та забезпечення саморегулювання адвокатури; 
 

2) підтримання високого професійного рівня адвокатів; 2) забезпечення дотримання належних стандартів якості 

надання адвокатами правової допомоги, сприяння 

підвищення рівня кваліфікації адвокатів; 

 

3) утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури; 
3) встановлення етичних стандартів професії адвоката;  

4) створення сприятливих умов для здійснення 

адвокатської діяльності; 
4) захист від втручання у здійснення адвокатської 

діяльності; 
 

5) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та 

адвокатську діяльність; 
5) сприяння дотриманню гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних прав адвокатів, 
 

6) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України; 
6) вирішення питань дисциплінарної відповідальності 

адвокатів; 
 

7) участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, 

визначеному законом. 
7) створення сприятливих умов для здійснення 

адвокатської діяльності; 
 

Пункт відсутній. 8) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та 

адвокатську діяльність; 
 

Пункт відсутній. 9) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України; 
 

Пункт відсутній. 10) участь у призначенні членів Вищої ради юстиції та 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів у порядку, 

визначеному законом; 

Приведення норми у відповідність до Закону України 

"Про Вищу раду юстиції". 

Пункт відсутній. 11) участь у призначенні членів Кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії прокурорів у порядку, визначеному 

законом. 

 

  Волинь РА 

12.  Утворення  та організація діяльності центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Стаття 45. Національна асоціація адвокатів України Стаття 45. Національна асоціація адвокатів України  

1. Національна асоціація адвокатів України є недержавною 1. Національна асоціація адвокатів України є недержавною Визначення обов’язковості участі адвоката в НААУ 
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некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх 

адвокатів України та утворюється з метою забезпечення 

реалізації завдань адвокатського самоврядування. 

некомерційною самоврядною, саморегульованою 

неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх 

адвокатів України, та утворюється з метою забезпечення 

реалізації завдань адвокатського самоврядування. Членство в 

Національній асоціації адвокатів України є обов’язковим 

для всіх адвокатів України. 

Волинь РА 
Вдосконалення позитивне. 

2. Національна асоціація адвокатів України: 2. Національна асоціація адвокатів України:  

1) представляє адвокатуру України у відносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, 

делегує представників до органів державної влади; 

1) представляє адвокатуру України у відносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, 

делегує представників до органів державної влади; 

 

2) захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії 

адвокатської діяльності; 
2) захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії 

адвокатської діяльності; 
 

3) забезпечує високий професійний рівень адвокатів України; 3) забезпечує високий професійний рівень адвокатів України;  

4) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно 

адвокатів України; 
4) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно 

адвокатів України; 
 

5) виконує інші функції відповідно до цього Закону. 5) виконує інші функції відповідно до цього Закону.  

3. Національна асоціація адвокатів України є юридичною 

особою та діє через організаційні форми адвокатського 

самоврядування, передбачені цим Законом. 

3. Національна асоціація адвокатів України є юридичною 

особою та діє через систему органів адвокатського 

самоврядування, передбачених цим Законом. 

Пропозиція Ізовітової Л.П. 

Прописати, що Національна асоціація адвокатів 

України є юридичною особою публічного права. 

(відносини між адвокатами та органами 

адвокатського самоврядування за своїм характером є 

публічно-правовими). 

 

Коментар АПУ: Відповідно до ч.2 ст.81 ЦК "юридична 

особа публічного права створюється розпорядчим 

актом Президента України, органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування". Зважаючи на те, що НААУ 

недержавною некомерційною самоврядною 

саморегульованою неприбутковою професійною 

організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України, то 

вона не може утворюватися розпорядчим актом органу 

державної влади. 

 

Зауваження Ізовітової Л.П. на Коментар АПУ 

В юридичної особи публічного права є різні ознаки. 

Тому,  як відноситись до наступної ознаки, що 

НААУ не може бути реорганізована. Ліквідація 

Національної асоціації адвокатів України може бути 

здійснена лише на підставі закону. 
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Гречківський П.М. – конференція 25.03.2016 

Додати НААУ – є юридичною особою публічного 

права. 

Дроздов О.М. – конференція 25.03.2016 

Підтримую Гречківського П.М. та додам що і всі інші 

органи адвокатського самоврядування яким делеговані 

повноваження НААУ є також публічними. 

  

 

4. Національна асоціація адвокатів України утворюється 

з’їздом адвокатів України та не може бути реорганізована. 

Ліквідація Національної асоціації адвокатів України може 

бути здійснена лише на підставі закону. 

4. Національна асоціація адвокатів України утворюється з’їздом 

адвокатів України та не може бути реорганізована. Ліквідація 

Національної асоціації адвокатів України може бути здійснена 

лише підставі закону.. 

Положення суперечить нормам ЦК: будь – яка 

юридична особа може бути реорганізована, ліквідована.  

Зауваження Ізовітової Л.П. на Коментар 

НЕ погоджуюсь із коментарем. Саме у змісті  чинної 

норми закладено елементи створення юридичної 

особи  публічного права, адже організація 

НАЦІОНАЛЬНА. 
Волинь РА 

Пропонується змінити:  
4. Національна асоціація адвокатів України 

утворюється та ліквідовується  з’їздом адвокатів 

України, та не може бути реорганізована. Ліквідація 

Національної асоціації адвокатів України може бути 

здійснена лише підставі закону. 
Стаття 46. Організаційні форми адвокатського 
самоврядування 

Стаття 46. Система органів адвокатського самоврядування  

1. Організаційними формами адвокатського 

самоврядування є конференція адвокатів регіону 

(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя), рада адвокатів регіону (Автономної 

Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя), Рада адвокатів України, з’їзд адвокатів 

України. 

1. Систему органів адвокатського самоврядування України 

складають: 
1) З’їзд адвокатів України; 
2) конференції адвокатів регіону (Автономної 

Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя); 
3) Рада адвокатів України; 
4) ради адвокатів регіону (Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва, міста Севастополя); 
5) Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури; 
6) кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя); 
7) Вища ревізійна комісія адвокатури; 
8) ревізійні комісії адвокатури регіонів. 

Доповнено перелік органів а.с.в.: ВКДК, КДК регіонів, 

ВРК, ВРК регіонів.  

 

Зауваження Ізовітової Л.П.: Можливо десь 

зазначити про делеговані повноваження.  
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2. Адвокатське самоврядування здійснюється через 

діяльність конференцій адвокатів регіону (Автономної 

Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної 

Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя), кваліфікаційно- дисциплінарних комісій 

адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій 

адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії 

адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів 

України. 

Частину виключено.  

Стаття 47. Конференція адвокатів регіону Стаття 47. Конференція адвокатів регіону  

1. Вищим органом адвокатського самоврядування в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого 

місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці 

Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про 

яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

1. Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є 

конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких 

знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, 

містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до 

Єдиного реєстру адвокатів України. 

 

Квота представництва, порядок висування та обрання 

делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються 

Радою адвокатів України. 

2. Квота представництва, порядок висування та обрання 

делегатів конференції адвокатів регіону, затверджуються 

відповідною радою адвокатів регіону. 

Зауваження Ізовітової Л.П.: не зрозуміла позиція РГ 

щодо квоти представництва, порядок висування та 

обрання делегатів конференції адвокатів регіону 

щодо затвердження їх відповідною радою адвокатів 

регіону.  Будемо мати не єдині в державі підходи, а 

містечкові.  Пропоную залишити це положення  у 

старій редакції. Ми не в Німеччині, де кожна 

окрема земля має окреме законодавство. 

Конишев(Маріуполь) 

Залишити в існуючий редакції 

Волинь РА 

Виключити, дана норма може призвести  до 

ущемлення прав адвокатів районів регіону. 
Абзац відсутній. Квота представництва є однаковою по всьому регіону та 

визначається як співвідношення: один делегат пропорційно 

певній кількості адвокатів. 

Зауваження Ізовітової Л.П.:дане положення для 

великих міст і не враховує інтереси адвокатів 

районних центрів на участь у самоврядуванні. 

Виключити пропозицію. 

 

 

2. Конференція адвокатів регіону скликається радою 

адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію 

може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї 

3.Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів 

регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути 

скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від 
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десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса 

робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або 

Ради адвокатів України. 

загальної кількості адвокатів регіону, адреса робочого місця 

яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів 

України. 
У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію 

протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її 

скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або Рада 

адвокатів України приймають рішення про утворення 

організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів 

регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону 

щодо скликання і забезпечення проведення конференції та 

визначає особу, яка головує на засіданні конференції. 

У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію 

протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її 

скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або Рада 

адвокатів України приймають рішення про утворення 

організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів 

регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону 

щодо скликання і забезпечення проведення конференції та 

визначає особу, яка головує на засіданні конференції. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Прописати, що звертаються  про порядок та квоту 

до РАУ 

3. Продень, час і місце початку роботи конференції адвокатів 

регіону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати 

повідомляються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня 

початку роботи конференції. 

4. Рада адвокатів регіону або інші особи, зазначені в частині 

2 цієї статті, які скликають конференцію, визначають день, 

час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та 

питання, що вносяться на її обговорення (порядок денний). 

Зауваження Ізовітової Л.П.: Поправка 

дискримінаційна, адже не встановлює строк щодо 

можливості адвоката заздалегідь знати про 

конференцію і питання, що мають розглядатись. 

Залишити стару редакцію. 

 

Уточнення  щодо способу повідомлення про  скликання 

конференції адвокатів регіону.  

Конишев(Маріуполь) 

Рада адвокатів України, яка скликає конференцію 

адвокатів регіону, визначає день, час і місце початку 

роботи конференції адвокатів регіону та питання, що 

вносяться на її обговорення (порядок денний) 
Частина відсутня. 5. Не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дня початку 

роботи конференції на веб-сайті ради адвокатів регіону та / 

або Національної асоціації адвокатів України 

оприлюднюється: 

1) інформація про дату, час і місце проведення 

конференції; 

2) матеріали, які необхідні для прийняття рішень з питань 

порядку денного; 

3) інформація про початок прийняття документів від 

кандидатів на посади голів або членів органів 

адвокатського самоврядування. 

Уточнення порядку скликання конференції адвокатів 

регіону.  

 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Не вважаю, що така норма є доцільною, адже 

прогнозувати рішення неможливо, на то ї 

самоврядування. Крім того, зазначена норма 

проекту передбачає виключно  самовисування 

адвокатів до органів адвокатського 

самоврядування, а не висування адвокатською  

спільнотою тих, хто заслуговує їх довіру. Пропоную 

виключити даний абзац. 

Волинь РА 

Пропонуєтьсяпункт 2 викласти в редакції 

2) Проект порядку денного. 

Частина відсутня. 6. Адвокат, який має намір бути обраним на посаду голови 

або члена органуадвокатського самоврядування 

конференцією адвокатів регіону, звертається до відповідної 

ради адвокатів регіону не пізніше ніж за сім днів до дати 

Каденко (Хмельницький) 
Необґрунтоване звуження можливостей адвокатів 

вирішувати питання адвокатського самоврядування у 

визначені ними способи (відсутність можливості 
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проведення конференції із заявою про намір бути обраним 

на посаду голови або члена органу адвокатського 

самоврядування. Форма заяви затверджується Радою 

адвокатів України. 
Разом із заявою про намір бути обраним на посаду голови 

або члена органуадвокатського самоврядування адвокат 

подає: 
1)  автобіографію; 

2)  мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви 

бути обраним на посаду голови або члена органу 

адвокатського самоврядування; 
3)  копію документа, що посвідчує 

підтверджує громадянство України; 

4)  копію свідоцтва адвоката; 
особу та 

5)  копії документів про освіту, вчені звання та 

наукові ступені; 

6)  довідку медичної установи про стан здоров’я 

кандидата із висновком щодо його придатності до роботи 

на відповідній посаді; 

7) письмову згоду на обробку персональних даних та 

оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, 

крім копій документів, передбачених пунктами 3, 6 цієї 

статті. 

висувати кандидатів на посади до органів 

адвокатського самоврядування, визначати у певних 

випадках способи голосування, вирішувати питання, 

які не включені до порядку денного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конишев(Маріуполь) 

копії документів про освіту, вчені звання та 

наукові ступені, а також копії посвідчень  про 

державні та інші нагороди; 
Кіровоград (РА+КДКА) 

Пункт 6 частини 6 статті 47 виключити 

Волинь РА 

Виключити, обмеження прав людини. 

Пропонується наступна редакція: 

7) письмову згоду на обробку персональних даних 

та оприлюднення копій документів. 

 

Райко (Мукачево)  

неправильне посилання, не цієї статті, а частини 

шостої цієї статті 
Частина відсутня. 7. Відповідна рада адвокатів регіону приймає документи у 

хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше 

наступного робочого дня оприлюднює отриману 

інформацію разом із копіями поданих документів, крім 

документів, які передбачені пунктами 3, 6 частини шостої 

цієї статті, на своєму веб-сайті та / або Національної 

асоціації адвокатів України. 

Волинь РА 

Пропонується наступна редакція: 

7. Відповідна рада адвокатів регіону приймає 

документи у хронологічному порядку надходження 

заяв та не пізніше наступного робочого дня 

оприлюднює отриману інформацію разом із 

копіями поданих документів, крім документів. 
Частина відсутня. 8. Прийом документів завершується о 24 годині останнього Райко (Мукачево) 
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дня строку, визначеного частиною п’ятою цієї статті. 

Рада адвокатів регіону не має права відмовити в прийнятті 

документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного 

строку. 

У випадку відмови у прийнятті документів Радою 

адвокатів регіону зафіксованої адвокатом за 

допомогою фото/відео фіксації рішення проведеної 

конференції можуть бути визнанні судом незаконними 

4. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, 

якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів 

конференції. 
Абзац відсутній. 

9. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, 

якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів 

конференції. 

У конференції адвокатів регіону з правом дорадчого 

голосу можуть брати участь члени регіональних органів 

адвокатського самоврядування, які не обрані делегатами 

конференції. 

 

Абзац – виключити 

 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Із виключенням зазначеного абзацу не погоджуюсь. 

Наслідком може бути зрив заходів. Мотиви участі: 

підготовка та організаційне забезпечення 

конференції 

Кіровоград (РА+КДКА) 

після слів «члени органів адвокатського 

самоврядування» доповнити словами «цього регіону» 

5. До повноважень конференції адвокатів регіону належать: 10.До повноважень конференції адвокатів регіону належать: Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 

Відсутня норма щодо обрання представників регіону 

у Раду адвокатів України 

1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, 

дострокове відкликання їх з посад; 
1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове 

відкликання їх з посад; 
 

2) обрання делегатів на з’їзд адвокатів України; 2) обрання делегатів на з’їзд адвокатів України;  

3) обрання представника адвокатів регіону до складу Ради 

адвокатів України та Вищої кваліфікаційно - 

дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх 

з посад; 

3) обрання представника адвокатів регіону до складу Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове 

відкликання його з посади; 

 

4) визначення кількості членів кваліфікаційної і 

дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, обрання голови та членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх 

з посад; 

4) визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної 

палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, дострокове відкликання їх з посад; 

 

5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів 

регіону, дострокове відкликання їх з посад; 
5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, 

дострокове відкликання їх з посад; 
 

6) затвердження штатного розпису і кошторису ради 

адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; 

6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів 

регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя) відповідно до вимог статті 58 цього Закону; 

Розширення повноважень конференції з вирішення 

принципових організаційних питань діяльності органів 

адвокатського самоврядування. 

7) розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків 

ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів 

регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

7) розгляд та затвердження звіту про діяльність та виконання 

кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії 

адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі 
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адвокатури і Ради адвокатів України; Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради 

адвокатів України; 
Пункт відсутній. 8) перегляд та скасування рішень ради адвокатів регіону; Виключити, це повноваження Ради адвокатів України, 

яке дозволяє вивчити рішення, що неможливо на 

конференції. 

Зауваження Ізовітової Л.П. :перегляд та скасування 

рішень ради адвокатів регіонує можливим і  

конференцією адвокатів регіону і Радою адвокатів 

України. Приведені вище мотиви для виключення 

цього повноваження з повноважень Ради адвокатів 

України не має свого підґрунтя та  шкодить 

принципам і положенням регуляції професії. 

Волинь РА 

Виключити!!! 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
не доцільно вводити до повноважень конференції 

перегляд рішень РАР. Хоча РАР і підзвітна 

конференції, але конференція відбувається раз на рік. 

8) прийняття інших рішень відповідно до цього Закону. 9) прийняття інших рішень відповідно до цього Закону.  

  Єзерська (Чернівці) 

ч. 10 доповнити п. 10 наступного змісту – 

«встановлювати розміри штрафів та підстави для 

застосування такого виду стягнення за вчинення 

адвокатами дисциплінарних проступків». 

6. Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом 

голосування більшістю голосів делегатів конференції, які 

беруть участь у її роботі. 

11. Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом 

голосування більшістю голосів делегатів конференції, які 

беруть участь у її роботі, якщо інше не передбачено цим 

законом. 

 

Частина відсутня. 12. Конференція адвокатів регіону не може приймати 

рішення з питань, не включених до порядку денного. 
Зауваження Ізовітової Л.П. : уточнити, майже 

завжди є «Різне» у порядку денному 

Кухар (Вінниця) 

«12. Конференція адвокатів регіону не може приймати 

рішення з питань, не включених до порядку денного.  

Замінити на: Конференція адвокатів регіону має право 

окрім питань, внесених до порядку денного, 

розглянути і інші питання, проголосувавши за зміну 

порядку денного. 

 

Обґрунтування: Майже завжди є різні питання, які 

виникають або безпосередньо або по ходу проведення 

конференції та потребують вирішення 
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Стаття 48. Рада адвокатів регіону Стаття 48. Рада адвокатів регіону  

1. У період між конференціями адвокатів регіону функції 

адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада 

адвокатів регіону. 
Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна 

конференції адвокатів регіону. 

1. Рада адвокатів регіону є виконавчим органом 

адвокатського самоврядування у регіоні. 
Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна 

конференції адвокатів регіону. 

Зауваження Ізовітової Л.П. :Це не так!!! Доповнення 

виключити 

2. Голова та члени ради адвокатів регіону обираються 

конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж 

адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років 

та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в 

Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті 

Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного 

реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й 

та сама особа не може бути головою або членом ради 

адвокатів регіону більше ніж два строки підряд.Кількість 

членів ради адвокатів регіону визначається конференцією 

адвокатів регіону. 

2. Голова та члени ради адвокатів регіону обираються таємним 

рейтинговим голосуванням конференцією адвокатів регіону з 

числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не 

менше п'яти років та адреса робочого місця яких знаходиться 

відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, 

місті Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного 

реєстру адвокатів України, строком на два роки. Кількість 

членів ради адвокатів регіону визначається конференцією 

адвокатів регіону. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Головата 
члени ради адвокатів регіону, обрані до набуття 
чинності цим Законом, здійснюють свої повноваження 
до закінчення п'ятирічного строку своїх повноважень. 
 
Положення про те, що адвокат не може бути головою, 

заступником голови або членом органу адв.сам. більше 

2-х строків підряд вже закріплено в ч.3 ст.43 цього 

Закону. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Проведені заходи за участі ССВЕ та БРАК 

(Німеччина) вказують на те, що в європейських 

країнах  строку перебування на посадах в 

адвокатському самоврядуванні  не визначено 

(виступ Вессельса) 

Пропоную або залишити у старій редакції строк 

обрання, або взагалі строк зняти  (внести зміни 

також у ч. 3 ст. 43) задля стабільності 

функціонування органів адвокатського 

самоврядування.  

Спосіб голосування : відкрите або таємне – 

визначається конференцією. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Голова та 

члени ради адвокатів регіону, обрані до набуття 

чинності цим Законом, здійснюють свої 

повноваження до закінчення п'ятирічного строку 

своїх повноважень. 

Пропозиція Ізовітової Л.П. 

Обирати Голову та членів ради адвокатів регіону на 

чотири роки, а не на три.  Така пропозиція була 

висловлена у зв’язку з тим, що РГ пропонувала 

обрання на 2 роки. Проте строк 5 років за чинним 

законодавством є, на мій погляд найбільш вдалим. 

На засіданні РГ 20.04.15 члени РГ висловились за 3 

роки. 

Конишев(Маріуполь) 

Члени ради адвокатів регіону обираються 

таємним рейтинговим голосуванням конференцією 

адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської 
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діяльності яких становить не менше п'яти років та 

адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в 

Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, 

місті Севастополі і відомості про яких включено до 

Єдиного реєстру адвокатів України, строком на два 

роки. Кількість членів ради адвокатів регіону 

визначається конференцією адвокатів регіону 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «два роки» замінити словами «три роки». 

Запоріжжя РА 

замінити 2 роки на 3 роки,  на які обираются голова та  

члени  ради адвокатів регіону 

Райко (Мукачево) 

слова «два роки» замінити словами «п’ять років». 

Волинь РА 

Пропонується залишити строк обрання нині діючий – 

5 років, оскільки, зменшення терміну  призведе до 

постійного виборчого процесу  в адвокатурі, її 

роз’єднання, що не сприятиме забезпеченню 

виконання основних завдань, покладених на органи 

адвокатського самоврядування цим Законом. 

Щодо рейтингового голосування  - позитивне 

вдосконалення. 

Каденко (Хмельницький) 
Загрозливе для ефективності функціонування органів 

адвокатського самоврядування скорочення  строку їх 

каденції. Рейтингове таємне голосування – ми будемо 

роками формувати системи органів адвокатського 

самоврядування. 

Лесько А. 

Не зрозумілим є обмеження у 2 роки, оскільки 

повноваження членів ширше (наприклад у порівняні з 

повноваженням голови суду який також обирається на 

2 роки). 

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

неприпустима каденція про 2 роки. Ніде у Венеціанській 

комісії не прописано про 2 роки. Ніде не має щоб штучно 

заборонити еліті повторно балотуватися знову. Повинно 

бути прописано  - можливість безстроково обраним. 

Залишити 5 років – каденції щодо обрання до органів 
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адвокатського самоврядування. Зняти обмеження щодо 

кількості строків обрання. 

3. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за 

пропозицією голови ради обирають зі свого складу 

заступника голови та секретаря ради. 

3. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за 

пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника 

голови та секретаря ради. 

Конишев(Маріуполь) 

На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за 

пропозицією одного з членів ради обирають зі свого 

складу голову, заступника голови та секретаря ради. 

Голова, заступник голови, секретар, член ради 

адвокатів регіону не можуть одночасно входити до 

складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів 

регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради 

адвокатів України, комісії з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги. 

Голова, заступник голови, секретар, член ради 

адвокатів регіону не можуть одночасно входити до 

складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів 

регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради 

адвокатів України, комісії з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги. Голова, заступник 

голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть 

бути достроково відкликані з посади за рішенням 

органу адвокатського самоврядування, який їх обрав 

на посаду 

Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів 

регіону не можуть одночасно входити до складу 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної 

комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, 

Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти 

та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги. 

Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону 

не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів 

регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів 

України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

 

Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів 

регіону можуть бути достроково відкликані з посади за 

рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх 

обрав на посаду. 

Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону 

можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням 

органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду. 

 

4. Рада адвокатів регіону: 4. Рада адвокатів регіону: Волинь РА 
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Пропонується  змінити п.10 
1) представляє адвокатів регіону; 1) представляє адвокатів регіону;  

2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення 

конференції адвокатів регіону; 
2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення 

конференції адвокатів регіону; 
 

3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів 

регіону, здійснює контроль за їх виконанням; 
3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, 

здійснює контроль за їх виконанням; 
 

4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів 

регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації; 
4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів 

регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації; 
 

5) приймає присягу адвоката України; 5) приймає присягу адвоката України;  

6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної 

комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної 

комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

 

7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних і соціальних прав адвокатів; 
7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних і соціальних прав адвокатів; 
 

8) розпоряджається коштами та майном відповідно до 

затвердженого кошторису; 
8) розпоряджається коштами та майном відповідно до 

затвердженого кошторису; 

 

9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей 

до Єдиного реєстру адвокатів України; 
9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до 

Єдиного реєстру адвокатів України; 
 

10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги; 

10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги; 

Волинь РА 

Виключити запропонований. 

Змінити: п.10 утворює та організовує діяльність 

центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в регіоні. 

Баккоянова Нана –конференція 25.03.2016 

пропонуємо доповнити «з числа РАР» 

Ізовітова Л.П. – конференція 25.03.2015 року 

слушні зауваження, що комісія по якості може 

формуватися на конференції шляхом виборів. 

Адвокати знають фаховість і обрати їх у комісію з 

питань якості одразу – це нормально. 

Хотілося б на ці комісії розповсюдити 

повноваження. Питання: чи можуть РАР своїм 

комісіям, членам комісії делегувати певні 

повноваження з захисту? Чи на обшуках мають бути 

виключно члени РАР, чи у тому числі делеговані 

РАР члени комісії? Хотілося б щоб таке делегування 

відбулось. 

 

11) виконує інші функції відповідно до цього Закону, рішень 

конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду 

адвокатів України. 

11) виконує інші функції відповідно до цього Закону, рішень 

конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду 

адвокатів України. 

 

5. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в 5. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його Конишев(Маріуполь) 
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його роботі бере участь більше половини її членів. Рада 

адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування 

більшістю голосів від загальної кількості її членів. 

роботі бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів 

регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю 

голосів від загальної кількості її членів. 

Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо 

в його роботі бере участь більше половини її членів. 

Рада адвокатів регіону приймає рішення шляхом 

голосування більшістю голосів від загальної кількості 

її членів. 

Засідання ради адвокатів регіону може проводитися в 

режимі відеоконференції 

6. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону 

можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та 

порядок виплати якої встановлюються конференцією 

адвокатів регіону. 

6. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону 

можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та 

порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів 

регіону. 

 

7. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. 

Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону 

визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів 

регіону. 

7. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і 

порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим 

Законом та положенням про раду адвокатів регіону. 

 

8. Установчим документом ради адвокатів регіону є 

положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується 

Радою адвокатів України. 

8. Установчим документом ради адвокатів регіону є положення 

про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів 

України. 

 

Стаття 49. Г олова ради адвокатів регіону Стаття 49. Голова ради адвокатів регіону  

1. Голова ради адвокатів регіону представляє раду в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами. 

1. Голова ради адвокатів регіону представляє раду в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами. 

 

2. Голова ради адвокатів регіону забезпечує скликання та 

проведення засідань ради адвокатів регіону, організовує і 

забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, 

вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів 

регіону, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради 

адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів 

України. 

2. Голова ради адвокатів регіону забезпечує скликання та 

проведення засідань ради адвокатів регіону, організовує і 

забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє 

інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, 

рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів 

регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

 

3. Голова ради адвокатів регіону може одержувати 

винагороду за роботу в розмірі, встановленому конференцією 

адвокатів регіону. 

3. Голова ради адвокатів регіону може одержувати винагороду 

за роботу в розмірі, встановленому конференцією адвокатів 

регіону. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

Виключити 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
пропоную передати вирішення питань здійснення 

винагороди членам  РАР та КДКА на розсуд 

конференції, а в Законі не зазначати що члени КДКА 

отримують винагороди, а у РАР голова та заступники 

отримують. Так, конференція тоді зможе визначити 

хто отримує винагороди, наприклад, особа яка складає 

протоколи. Отже, питання фінансування треба або 

краще виписати, або передати його на вирішення 
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конференції. 
Частина відсутня. 4. Голова ради адвокатів регіону має право бути 

невідкладно прийнятим у зв’язку із виконанням своїх 

повноважень керівниками регіональних та місцевих 

прокуратур, їх заступниками, керівниками регіональних 

органів Служби безпеки України, поліції, Міністерства 

внутрішніх справ України та інших правоохоронних 

органів, іншими посадовими особами відповідних органів 

державної влади та місцевого самоврядування з питань 

захисту та дотримання прав адвокатів. 

 

Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури 
Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури 
 

1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

утворюється з метою визначення рівня фахової 

підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на 

заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо 

дисциплінарної відповідальності адвокатів. 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону. 

1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості 

осіб, які виявили намір отримати право на заняття 

адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо 

дисциплінарної відповідальності адвокатів. 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону. 

 

2. Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури обираються конференцією адвокатів регіону з 

числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить 

не менше п'яти років та адреса робочого місця яких 

знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, 

області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких 

включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на 

п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або 

членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

більше ніж два строки підряд. 

2. Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури обираються таємним рейтинговим голосуванням 

конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж 

адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років та 

адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в 

Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті 

Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру 

адвокатів України, строком на два роки. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Голова та 

члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, обрані до набуття чинності цим Законом, 

здійснюють свої повноваження до закінчення 

п'ятирічного строку своїх повноважень. 

 

Положення про те, що адвокат не може бути головою, 

заступником голови або членом органу адв.сам. більше 

2-х строків підряд вже закріплено в ч.3 ст.43 цього 

Закону. 

Зауваження Ізовітової Л.П.: 

Проведені заходи за участі ССВЕ та БРАК 

(Німеччина) вказують на те, що в європейських 

країнах  строку перебування на посадах в 

адвокатському самоврядуванні  не визначено 

(виступ Вессельса) 

 

Пропоную або залишити у старій редакції строк 

обрання (5 років), або взагалі строк зняти  (внести 

зміни також  у ч. 3 ст. 43) задля стабільності 

функціонування органів адвокатського 

самоврядування.  
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Спосіб голосування : відкрите або таємне – 

визначається конференцією. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Голова та 

члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, обрані до набуття чинності цим Законом, 

здійснюють свої повноваження до закінчення 

п'ятирічного строку своїх повноважень. 

Пропозиція Ізовітової Л.П. 

Обирати Голову та членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатурина чотири роки, а 

не на три.  Така пропозиція була висловлена у 

зв’язку з тим, що РГ пропонувала обрання на 2 

роки. Проте строк 5 років за чинним 

законодавством є, на мій погляд найбільш вдалим. 

 

На засіданні РГ 20.04.15 члени РГ висловились за 3 

роки. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «два роки» замінити словами «три роки». 

Єзерська (Чернівці) 

змінити строк з 5 на 10 років. 

Пояснення до правки:Більш серйозний (темпорально) 

досвід адвоката для кандидатів у члени органів 

адвокатського самоврядування дозволить уникнути 

виникнення недовіри до ухвалених цими органами 

рішень через «юність, зеленість, бєзгадунєдєля» и тому 

подібне. Ця ж правка стосується ч. 2 ст. 51, ч. 2 ст. 52, 

ч. 2 ст. 53, ч. 2 ст. 55.Крім цього, вважаю, що обрання 

до зазначених у проекті органів самоврядування 

адвокатури необхідно спростити, вилучивши звідти 

людський фактор, і взявши за основу темпоральний 

досвід адвоката та адресу основного місця роботи як 

критерії відбору кандидатів, а принцип розподілу 

справ в судах, як основу процедури вибору. 

Розроблення програми, яка дозволить з усіх адвокатів, 

які зареєстровані у конкретному регіоні та мають 

відповідний досвід роботи адвокатом, обирати шляхом 

випадкового вибору строком на один рік членів 

органів адвокатського самоврядування – є найбільш 

справедливим способом визначення представників 

корпорації для такої діяльності, а неможливість 

переобрання протягом 5 років дозволить залучити до 

самоврядування практично всіх адвокатів більшості 
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регіонів. У свою чергу, такий підхід змусить адвокатів 

більш відповідально відноситись як до своїх прав та 

обов’язків, так і до розгляду скарг на своїх колег. 

Виняток можна зробити для голів РА регіонів, так як 

на цій посаді дійсно необхідний авторитет у 

регіональної адвокатури, який програмою не обереш.:) 

Запоріжжя РА 

замінити 2 роки на 3 роки 

Райко (Мукачево)слова «два роки» замінити словами 

«п’ять років». 

Волинь 

Позитивне вдосконалення щодо рейтингового 

голосування. 

Пропонується залишити строк обрання нині діючий – 

5 років, оскільки, зменшення терміну  призведе до 

постійного виборчого процесу  в адвокатурі, її 

роз’єднання, що не сприятиме забезпеченню 

виконання основних завдань, покладених на органи 

адвокатського самоврядування цим Законом. 

Каденко (Хмельницький) 

Загрозливе для ефективності функціонування органів 

адвокатського самоврядування скорочення  строку їх 

каденції. Рейтингове таємне голосування – ми будемо 

роками формувати системи органів адвокатського 

самоврядування. 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 

каденція 2 роки невдала пропозиція (це буде постійна 

передача справ), треба продовжити цей строк. 

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

неприпустима каденція про 2 роки. Ніде у Венеціанській 

комісії не прописано про 2 роки. Ніде не має щоб штучно 

заборонити еліті повторно балотуватися знову. Повинно 

бути прописано  - можливість безстроково обраним. 

Залишити 5 років – каденції щодо обрання до органів 

адвокатського самоврядування. Зняти обмеження щодо 

кількості строків обрання. 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Зауваження Ізовітової Л.П.  
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організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 
організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 
Розширити повноваження Голів КДКА 

Голова, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури може бути достроково відкликаний з посади за 

рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала його на 

посаду. 

Голова, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

може бути достроково відкликаний з посади за рішенням 

конференції адвокатів регіону, яка обрала його на посаду. 

 

3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у 

складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. 

Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев’яти 

членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати. 

3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у 

складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна 

палата утворюється у складі не більше дев’яти членів, 

дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати. 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

повноважною за умови обрання не менше двох третин від 

кількісного складу кожної з її палат, затвердженого 

конференцією адвокатів регіону. 

4.Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

повноважною за умови обрання не менше двох третин від 

кількісного складу кожної з її палат, затвердженого 

конференцією адвокатів регіону. 

 

Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом 

голосування більшістю голосів від загальної кількості членів 

палати обирає з числа членів палати голову та секретаря 

палати. Голова палати за посадою є заступником голови 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

5. Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом 

голосування більшістю голосів від загальної кількості членів 

палати обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. 

Голова палати за посадою є заступником голови 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

 

Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної 
палати може бути достроково відкликаний з посади 

6.Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної 
палати може бути достроково відкликаний з посади 

 

4. Голова, заступник голови, секретар палати, член 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть 

одночасно входити до складу Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії 

адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради 

адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

7. Голова, заступник голови, секретар палати, член 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть 

одночасно входити до складу Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів 

регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів 

регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги. 

Волинь РА 

Пропонується внести зміни: 
7. Голова, заступник голови, секретар палати, член 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не 

можуть одночасно входити до складу Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної 

комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради 

адвокатів України. 

5. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури належать: 
1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів; 
2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення 

кваліфікаційного іспиту; 
3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю; 
4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно 

адвокатів; 
5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим 

8. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури належать: 
1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів; 
2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення 

кваліфікаційного іспиту; 
3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю; 
4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно 

адвокатів; 
5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим 

Волинь РА 

Пропонуються зміни: 

4) Прийняття рішень про зупинення 

або припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю у випадках, 

передбачених цим Законом. 
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Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради 

адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, Ради 

адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 
У передбачених цим Законом випадках повноваження 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її 

кваліфікаційна або дисциплінарна палата. 

У передбачених цим Законом випадках повноваження 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її 

кваліфікаційна або дисциплінарна палата. 

 

6. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більше половини членів її палат. Засідання палати вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її 

членів. 

9. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини її членів. Засідання палати вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні більше половини її членів. 

 

7. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

приймається шляхом голосування більшістю голосів від 

загальної кількості членів її палат. Рішення палати 

приймається шляхом голосування більшістю голосів від 

загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим 

Законом. 

10.Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

приймається шляхом голосування більшістю голосів від 

загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається 

шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її 

членів, крім випадків, передбачених цим Законом. 

 

8. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його 

прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду. 

11.Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його 

прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду. 

 

9. Голова, заступник голови, секретар палати та члени 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть 

отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок 

виплати якої встановлюються конференцією адвокатів 

регіону. 

12.Голова, заступник голови, секретар палати та члени 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть 

отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок 

виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

після слів «заступник голови» доповнити словами 

«голова палати». 

 

10. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших 

законів України та положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури. 

13.Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших 

законів України та положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури. 

 

11. Установчим документом кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою 

адвокатів України. 

14.Установчим документом кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою 

адвокатів України. 

 

Стаття відсутня  Стаття 50-1 Повноваження Голови КДКА. 

Баккоянова Нана –конференція 25.03.2016 

В законопроекті передбачені повноваження голови 

РАУ, РАР , ВКДКА (ст. 52), але не має повноважень 

голови КДКА, а тому пропонуємо зробити це у ст. 50 -

1 проекту, де викласти повноваження голови КДКА. 
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Стаття 51. Ревізійна комісія адвокатів регіону Стаття 51. Ревізійна комісія адвокатів регіону  

1. Для здійснення контролю за фінансово- господарською 

діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури утворюється і діє 

ревізійна комісія адвокатів регіону. 

1. Для здійснення контролю за фінансово - господарською 

діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-

дисциплінарною комісії адвокатури утворюється і діє ревізійна 

комісія адвокатів регіону. 

 

Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна 

конференції адвокатів регіону. 
Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна 

конференції адвокатів регіону. 
 

2. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону 

обираються конференцією адвокатів регіону з числа 

адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не 

менше п'яти років та адреса робочого місця яких знаходиться 

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного 

реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Кількість 

членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається 

конференцією адвокатів регіону. 

2. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону 

обираються таємним рейтинговим голосуванням 

конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж 

адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років та 

адреса робочого місця яких знаходиться в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і 

відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів 

України, строком на два роки. Кількість членів ревізійної 

комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів 

регіону. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Головата 

члени ревізійної комісії адвокатів регіону, обрані до 

набуття чинності цим Законом, здійснюють свої 

повноваження до закінчення п'ятирічного строку своїх 

повноважень. 

Пропозиції Ізовітової Л.П. 

Пропоную залишити у старій редакції строк 

обрання, або його взагалі зняти задля стабільності 

функціонування органів адвокатського 

самоврядування.  

Спосіб голосування : відкрите або таємне – 

визначається конференцією. 

Пропозиція Ізовітової Л.П. 

Обирати Голову та членів ревізійної комісії 

адвокатів регіону на чотири роки, а не на три.Така 

пропозиція була висловлена у зв’язку з тим, що РГ 

пропонувала обрання на 2 роки. Проте строк 5 років 

за чинним законодавством є, на мій погляд 

найбільш вдалим. 

На засіданні РГ 20.04.15 члени РГ висловились за 3 

роки. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «два роки» замінити словами «три роки». 

Єзерська (Чернівці) 

змінити строк з 5 на 10 років. 

Райко (Мукачево) 

слова «два роки» замінити словами «п’ять років». 

Волинь РА 
Позитивне вдосконалення щодо рейтингового 

голосування. Щодо форми  таємного чи відкритого 

голосування,то не потрібно закріпляти законодавчо, а 

повинен встановлювати орган адвокатського 

самоврядування.  

Пропонується залишити строк обрання нині діючий – 
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5 років, оскільки, зменшення терміну  призведе до 

постійного виборчого процесу  в адвокатурі, її 

роз’єднання, що не сприятиме забезпеченню 

виконання основних завдань, покладених на органи 

адвокатського самоврядування цим Законом. 

Каденко (Хмельницький) 
Загрозливе для ефективності функціонування органів 

адвокатського самоврядування скорочення  строку їх 

каденції. Рейтингове таємне голосування – ми будемо 

роками формувати системи органів адвокатського 

самоврядування. 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 

каденція 2 роки невдала пропозиція (це буде постійна 

передача справ), треба продовжити цей строк. 

 Ізовітова Л.П. конференція 25.03.2016 

Строки та Венеціанська комісія. Керівники органів 

адвокатського самоврядування у Європі працюють на 

професійній основі – менеджери, які зупиняють 

адвокатську діяльність, тому у них 1 рік. У нас у 

керівників -  це не професійна діяльність.  

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

неприпустима каденція про 2 роки. Ніде у Венеціанській 

комісії не прописано про 2 роки. Ніде не має щоб штучно 

заборонити еліті повторно балотуватися знову. Повинно 

бути прописано  - можливість безстроково обраним. 

Залишити 5 років – каденції щодо обрання до органів 

адвокатського самоврядування. Зняти обмеження щодо 

кількості строків обрання. 

Дроздов О.М. – конференція 25.03.2016 у проекті 

невдалий строк 2 роки – це зруйнує незалежність 

кожного адвоката, оскільки їх незалежність залежить 

від незалежності органу адвокатського 

самоврядування. 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути 

достроково відкликані з посади за рішенням конференції 

адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду. 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути 

достроково відкликані з посади за рішенням конференції 

адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду. 

 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть 

одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії 

адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть 

одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії 

адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, ради 

адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання 
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комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги. 
якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги. 
3. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів 

регіону складає висновки, які подає на розгляд та 

затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія 

адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді 

адвокатів України та з’їзду адвокатів України. 

3. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону 

складає висновки, які подає на розгляд та затвердження 

конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів 

регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів 

України та з’їзду адвокатів України. 

 

Стаття 52. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури 
Стаття 52. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури 
 

1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури. 

1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Виключення із зазначеної статті положення про 

підпорядкування ВКДКА РАУ призведе до 

створення дуалістичної системи органів 

адвокатського самоврядування (а не єдиної), та, як 

наслідок, до поступового системного їх знищення. 

Не буде існувати єдиної професійної політики в 

системі органів адвокатського самоврядування. 

ВКДКА, як орган за своїм характером 

кваліфікаційний та дисциплінарний, має 

залишатися підконтрольним і підзвітним і з’їзду 

адвокатів України, і Раді адвокатів України, що є 

логічним в системі органів Національної асоціації 

адвокатів України. 

Крім того, прийняття запропонованих змін буде 

мати наслідком конфлікт зі статтею 55 цього 

Закону, оскільки у період між з’їздами адвокатів 

України діє Рада адвокатів України як вищий орган 

адвокатського самоврядування і логічним є 

залишення підконтрольності і підзвітності ВКДКА 

РАУ також. 

Вважаю за необхідне залишення змісту даної норми 

у чинній редакції. 
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України та Раді 

адвокатів України. 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України. 
 

2. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської 

діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному 

представнику від кожного регіону, які обираються 

конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники 

голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів 

України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом 

2. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської 

діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному 

представнику від кожного регіону, які обираються 

конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники 

голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів 

України. Секретар Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом 
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голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури. 
голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

повноважною за умови обрання не менше двох третин її 

складу. 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу. 
 

3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і 

членів Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури становить п’ять років. Одна й та сама особа не 

може бути головою, заступником голови, секретарем або 

членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури більше ніж два строки підряд. 

3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і 

членів Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури становить два роки. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Голова 

заступники голови, секретар і члени Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

обрані до набуття чинності цим Законом, здійснюють 

свої повноваження до закінчення п'ятирічного строку 

своїх повноважень. 

Положення про те, що адвокат не може бути головою, 

заступником голови або членом органу адв.сам. більше 

2-х строків підряд вже закріплено в ч.3 ст.43 цього 

Закону. 

 

Пропоную залишити у старій редакції строк 

обрання, задля стабільності функціонування органів 

адвокатського самоврядування. 

Пропозиція Ізовітової Л.П. 

Строк повноважень голови, заступників голови, 

секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури визначити 

чотири роки, а не на три.  

Така пропозиція була висловлена у зв’язку з тим, 

що РГ пропонувала обрання на 2 роки. Проте строк 

5 років за чинним законодавством є, на мій погляд, 

найбільш вдалим. 

На засіданні РГ 20.04.15 члени РГ висловились за 3 

роки. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «два роки» замінити словами «три роки 

Єзерська (Чернівці) 

змінити строк з 5 на 10 років. 

Волинь РА 
Позитивне вдосконалення щодо рейтингового 

голосування. 

Пропонується залишити строк обрання нині діючий – 

5 років, оскільки, зменшення терміну  призведе до 

постійного виборчого процесу  в адвокатурі, її 

роз’єднання, що не сприятиме забезпеченню 

виконання основних завдань, покладених на органи 

адвокатського самоврядування цим Законом. 

Каденко (Хмельницький) 
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Загрозливе для ефективності функціонування органів 

адвокатського самоврядування скорочення  строку їх 

каденції. Рейтингове таємне голосування – ми будемо 

роками формувати системи органів адвокатського 

самоврядування. 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
каденція 2 роки невдала пропозиція (це буде постійна 

передача справ), треба продовжити цей строк. 

Ізовітова Л.П. конференція 25.03.2016 

Строки та Венеціанська комісія. Керівники органів 

адвокатського самоврядування у Європі працюють на 

професійній основі – менеджери, які зупиняють 

адвокатську діяльність, тому у них 1 рік. У нас у 

керівників -  це не професійна діяльність.  

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

неприпустима каденція про 2 роки. Ніде у Венеціанській 

комісії не прописано про 2 роки. Ніде не має щоб штучно 

заборонити еліті повторно балотуватися знову. Повинно 

бути прописано  - можливість безстроково обраним. 

Залишити 5 років – каденції щодо обрання до органів 

адвокатського самоврядування. Зняти обмеження щодо 

кількості строків обрання. 

Дроздов О.М. – конференція 25.03.2016 у проекті 

невдалий строк 2 роки – це зруйнує незалежність 

кожного адвоката, оскільки їх незалежність залежить від 

незалежності органу адвокатського самоврядування. 

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть 

бути достроково відкликані з посади за рішенням органу 

адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду. 

4.Голова, заступник голови, секретар, член Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути 

достроково відкликані з посади за рішенням органу 

адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду. 

 

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть 

одночасно входити до складу кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої 

ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради 

адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги. 

5. Голова, заступник голови, секретар, член Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть 

одночасно входити до складу кваліфікаційно - дисциплінарної 

комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої 

ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради 

адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги. 

Волинь РА 

Пропонуються зміни: 
5. Голова, заступник голови, секретар, член Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не 

можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно - 

дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії 

адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, 

ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України. 

4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури: 
1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

6. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури: 
1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
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кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 
2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно- 

дисциплінарних комісій адвокатури; 
Пункт відсутній. 
3) виконує інші функції відповідно до цього Закону. 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 
2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури; 
3) тлумачить Правила адвокатської етики; 
4) виконує інші функції відповідно до цього Закону. 

5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури має право: 

7. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури має право: 

 

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 
2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; 
3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури та ухвалити нове рішення; 
4) направити справу для нового розгляду до відповідної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури вчинити певні дії. 

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 
2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; 
3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури та ухвалити нове рішення; 
4) направити справу для нового розгляду до відповідної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

зобов’язати кваліфікаційно- дисциплінарну комісію адвокатури 

вчинити певні дії. 

 

6. Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більше половини від загальної кількості членів 

комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури приймаються шляхом голосування 

більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. 

8. Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більше половини від загальної кількості членів комісії. 

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю 

голосів від загальної кількості членів комісії. 

 

7. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти 

днів з дня його прийняття. 

9. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти 

днів з дня його прийняття. 

 

8. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури представляє Вищу кваліфікаційно- 

дисциплінарну комісію адвокатури в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 

в установах, організаціях, перед громадянами. 

10. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури представляє Вищу кваліфікаційно- дисциплінарну 

комісію адвокатури в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, 

організаціях, перед громадянами. 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організовує і 

забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури, розпоряджається 

коштами і майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організовує і 

забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури, розпоряджається коштами і 

майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
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комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, 

вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 

рішеннями Ради адвокатів України і з’їзду адвокатів України. 

адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, вчиняє 

інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями 

Ради адвокатів України і з’їзду адвокатів України. 
Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, 

встановленому з’їздом адвокатів України або Радою 

адвокатів України. 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, 

встановленому з’їздом адвокатів України або Радою адвокатів 

України. 

Єзерська (Чернівці) 

з огляду на досвід роботи в комісії вважаю, що крім 

голови ВКДКА отримувати винагороду може також 

секретар. 

9. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших 

законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури. 

11. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є 

юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших 

законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури. 

 

10. Установчим документом Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке 

затверджується з’їздом адвокатів України. 

12. Установчим документом Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке 

затверджується з’їздом адвокатів України. 

 

Стаття 53. Вища ревізійна комісія адвокатури Стаття 53. Вища ревізійна комісія адвокатури  

1. Для здійснення контролю за фінансово- господарською 

діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її 

органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, 

кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю 

ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища 

ревізійна комісія адвокатури. 

1. Для здійснення контролю за фінансово - господарською 

діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, 

рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно- 

дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних 

комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна 

комісія адвокатури. 

 

Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна 

з’їзду адвокатів України. 
Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна 

з’їзду адвокатів України. 
 

2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури 

обираються з’їздом адвокатів України строком на п’ять років 

з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких 

становить не менше п’яти років. Кількість членів Вищої 

ревізійної комісії адвокатури визначається з’їздом адвокатів 

України. 

2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури 

обираються таємним рейтинговим голосуванням з'їздом 

адвокатів України строком на два роки з числа адвокатів, стаж 

адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років. 

Кількість членів Вищої ревізійної комісії адвокатури 

визначається з'їздом адвокатів України. 

У Прикінцевих положеннях встановити: Голова та 

члени Вищої ревізійної комісії адвокатури, обрані до 

набуття чинності цим Законом, здійснюють свої 

повноваження до закінчення п'ятирічного строку своїх 

повноважень. 

Ізовітова Л.П.: 

Пропоную залишити у старій редакції строк 

обрання – 5 років, задля стабільності 

функціонування органів адвокатського 

самоврядування.  

Спосіб голосування : відкрите або таємне – 

визначається з'їздом . 

Пропозиція Ізовітової Л.П. 

Обирати Голову та членів Вищої ревізійної комісії 

адвокатури на чотири роки, а не на три. 

Така пропозиція була висловлена у зв’язку з тим, 
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що РГ пропонувала обрання на 2 роки. Проте строк 

5 років за чинним законодавством є, на мій погляд, 

найбільш вдалим. 

На засіданні РГ 20.04.15 члени РГ висловились за 3 

роки. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «два роки» замінити словами «три роки 

Єзерська (Чернівці) 

змінити строк з 5 на 10 років. 

Райко (Мукачево)слова «два роки» замінити словами 

«п’ять років». 

Волинь РА 

Позитивне вдосконалення щодо рейтингового 

голосування. Щодо форми  таємного чи відкритого 

голосування,то не потрібно закріпляти законодавчо, а 

повинен встановлювати орган адвокатського 

самоврядування.  

Пропонується залишити строк обрання нині діючий – 

5 років, оскільки, зменшення терміну  призведе до 

постійного виборчого процесу  в адвокатурі, її 

роз’єднання, що не сприятиме забезпеченню 

виконання основних завдань, покладених на органи 

адвокатського самоврядування цим Законом. 

Каденко (Хмельницький) 

Загрозливе для ефективності функціонування органів 

адвокатського самоврядування скорочення  строку їх 

каденції. Рейтингове таємне голосування – ми будемо 

роками формувати системи органів адвокатського 

самоврядування. 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 

каденція 2 роки невдала пропозиція (це буде постійна 

передача справ), треба продовжити цей строк. 

Ізовітова Л.П. конференція 25.03.2016 

Строки та Венеціанська комісія. Керівники органів 

адвокатського самоврядування у Європі працюють на 

професійній основі – менеджери, які зупиняють 

адвокатську діяльність, тому у них 1 рік. У нас у 

керівників -  це не професійна діяльність.  

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

неприпустима каденція про 2 роки. Ніде у Венеціанській 



124 

 

комісії не прописано про 2 роки. Ніде не має щоб штучно 

заборонити еліті повторно балотуватися знову. Повинно 

бути прописано  - можливість безстроково обраним. 

Залишити 5 років – каденції щодо обрання до органів 

адвокатського самоврядування. Зняти обмеження щодо 

кількості строків обрання. 

Дроздов О.М. – конференція 25.03.2016 у проекті 

невдалий строк 2 роки – це зруйнує незалежність 

кожного адвоката, оскільки їх незалежність залежить від 

незалежності органу адвокатського самоврядування. 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть 

бути достроково відкликані з посади за рішенням з’їзду 

адвокатів України. 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть бути 

достроково відкликані з посади за рішенням з’їзду адвокатів 

України. 

 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть 

одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів 

регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, 

ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть 

одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів 

регіону, кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради 

адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги. 

Волинь РА 

Пропонуються зміни: 
Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не 

можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії 

адвокатів регіону, кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів 

регіону, Ради адвокатів України. 

Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть 

отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, 

встановленому з’їздом адвокатів України. 

Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть 

отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, 

встановленому з’їздом адвокатів України. 

 

3. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія 

адвокатури складає висновки, які подає на розгляд та 

затвердження з’їзду адвокатів України. Вища ревізійна 

комісія адвокатури може подавати результати перевірок Раді 

адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній 

комісії адвокатури. 

3. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури 

складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з’їзду 

адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури може 

подавати результати перевірок Раді адвокатів України, Вищій 

кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. 

 

Стаття 54. З’їзд адвокатів України Стаття 54. З’їзд адвокатів України  

1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є 

з’їзд адвокатів України. 
1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є 

з’їзд адвокатів України. 
 

2. До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, 

які обираються конференціями адвокатів регіонів 

шляхом голосування відносною більшістю голосів 

делегатів, які беруть участь у конференції. 

2. Делегати з’їзду адвокатів України обираються шляхом 

голосування відносною більшістю голосів делегатів, які 

беруть участь у конференції адвокатів регіонів. Кількість 

делегатів регіону, відповідно до встановленої квоти 

представництва, визначається Радою адвокатів України. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слово «відносною» виключити 

3. Квота представництва, порядок висування та обрання 

делегатів з’їзду адвокатів України, порядок проведення з’їзду 

3. Квота представництва, порядок проведення з’їзду адвокатів 

України встановлюється Радою адвокатів України. Квота 

Єзерська (Чернівці) 

Ч. 3 – виключити останнє речення. 
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адвокатів України встановлюються Радою адвокатів України. представництва є однаковою для всіх регіонів та 

визначається із співвідношення як один делегат 

пропорційно певній кількості адвокатів одного регіону. 

Члени загальнонаціональних органів адвокатського 

самоврядування, які не обрані делегатами з’їзду, можуть 

брати участь у з’їзді з правом дорадчого голосу. 

Пояснення до правки: 

По-перше, таких членів сотні в Україні, по-друге, їх 

участь нічого реально корисного з’їзду не додасть. 

Скоріше можна передбачити право вказаних осіб у 

випадку їх необрання до складу делегацій подати 

з’їзду свої пропозиції по питанням, зазначеним у 

порядку денному. 

Райко (Мукачево) 

…одного регіону, які внесені до ЄРАУ та адвокатська 

діяльність яких не зупинена 

Волинь РА 

Пропонується виключити речення: «Квота 

представництва є однаковою для всіх регіонів та 

визначається із співвідношення як один делегат 

пропорційно певній кількості адвокатів одного 

регіону.», оскільки, воно ущемляє права адвокатів 

окремих регіонів  з невеликою кількістю адвокатів. 

Каденко (Хмельницький) 

імперативна визначеність квоти по регіонах і на 

конференцію, і на З’їзд (дорівнює позбавлення права 

Хмельницька приймати участь у З’їзді). 

Квота, порядок, регламент, які затверджуються зараз 

РАУ, яка намагається поставити у рівні умови усіх 

адвокатів, у тому числі адвокатів районного центру – 

де один, два  адвоката працює, (по новому проекту 

вони не попадуть у квоту). 

4. З'їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів 

України не рідше одного разу на три роки. З'їзд адвокатів 

України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою 

Ради адвокатів України або на вимогу не менш як однієї 

десятої від загальної кількості адвокатів, включених до 

Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї 

третини рад адвокатів регіонів. 

4. З'їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України 

не рідше одного разу на рік. З'їзд адвокатів України 

скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради 

адвокатів України або на вимогу не менш як однієї десятої від 

загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру 

адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів 

регіонів. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Зменшення строку, протягом якого Радою адвокатів 

України в обов’язковому порядку скликається з’їзд 

адвокатів України, означатиме невиправдане нецільове 

використання коштів адвокатів. 

З метою раціонального використання коштів адвокатів, 

а також враховуючи строк призначення/обрання з’їздом 

адвокатів України членів ВРЮ та ВККС (4 роки), 

доцільним було б визначити, що з’їзд адвокатів 

України скликається Радою адвокатів України не рідше 

одного разу на чотири роки.  

На засіданні РГ 20.04.15 члени РГ висловились за один 

раз на два роки. 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «на рік» замінити словами «на два роки». 

Єзерська (Чернівці) 
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сенс скликати з’їзд раз на рік є тільки у випадку 

зменшення каденції всіх органів адвокатського 

самоврядування до одного року. 

Райко (Мукачево) 

на три роки 

Каденко (Хмельницький) 

Невиправдане збільшення витрат на функціонування 

органів адвокатського самоврядування (у спосіб 

збільшення кількості обов’язкових для проведення 

З’їздів). 

Лесько А. (конференція 25.03.2016) 

Невиправдана пропозиція збирати з’їзди щороку, 

навіть з’їзд суддів збирається раз на 2 роки. 

Організаційна робота потребує більше часу, 

фінансування, значна кількість учасників, тому 

пропоную: «по мірі необхідності, але не рідше ніж». 

У разі якщо Рада адвокатів України не скликає з'їзд адвокатів 

України протягом шістдесяти днів з дня надходження 

пропозиції про скликання з'їзду, адвокати або представники 

рад адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, 

приймають рішення про утворення організаційного бюро зі 

скликання з'їзду адвокатів України. Організаційне бюро має 

право скликати та забезпечувати проведення з'їзду адвокатів 

України, визначати особу, яка головує на засіданні з'їзду. 

У разі якщо Рада адвокатів України не скликає з'їзд адвокатів 

України протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції 

про скликання з'їзду, адвокати або представники рад адвокатів 

регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення 

про утворення організаційного бюро зі скликання з'їзду 

адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та 

забезпечувати проведення з'їзду адвокатів України, визначати 

особу, яка головує на засіданні з'їзду. 

 

5. Про день, час і місце початку роботи з’їзду адвокатів 

України та питання, що вносяться на його обговорення, 

адвокати повідомляються не пізніш як за двадцять днів 

до дня початку роботи з’їзду. 

5. Рада адвокатів України або інші особи, зазначені в 

частині 4 цієї статті, які скликають з’їзд адвокатів України, 

визначають день, час і місце початку роботи з’їзду та 

питання, що вносяться на його обговорення (порядок 

денний). 

 

Частина відсутня. 6. Не пізніше ніж за тридцять днів до дня початку роботи 

з’їзду адвокатів України на офіційному веб- сайті 

Національної асоціації адвокатів України 

оприлюднюється: 

1) інформація про дату, час і місце проведення з’їзду 

адвокатів України; 

2) матеріали, які необхідні для прийняття рішень з питань 

порядку денного; 

3) інформація про початок прийняття документів від 

 

 

Зауваження Ізовітової Л.П.: пропоную п.2,3 

частини 6, частини 7, 8,9  проекту не приймати. З 

проекту виключити. 
Волинь РА 

Пропонується внести зміни: проект порядку денного 

з’їзду. 
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кандидатів на посади голів або членів органів 

адвокатського самоврядування. 
Частина відсутня. 7. Адвокат, який має намір бути обраним на посаду голови 

або члена органу адвокатського самоврядування з’їздом 

адвокатів України, звертається до Ради адвокатів України 

не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення 

з’їзду із заявою про намір бути обраним на посаду голови 

або члена органу адвокатського самоврядування. Форма 

заяви затверджується Радою адвокатів України. 

Разом із заявою про намір бути обраним на посаду голови 

або члена органу адвокатського самоврядування адвокат 

подає: 

1) автобіографію; 

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви 

бути обраним на посаду голови або члена органу 

адвокатського самоврядування; 

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 
4) копію свідоцтва адвоката; 

5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові 

ступені; 

6) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата 

із висновком щодо його придатності до роботи на 

відповідній посаді; 

7) письмову згоду на обробку персональних даних та 
оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, 
крім копій документів, передбачених пунктами 3, 6 цієї 
статті. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Не вважаю, що така норма є доцільною, адже мова 

йде виключно про само висування осіб, а не 

висування спільнотою тих, хто заслуговує їх довіру. 

Пропоную виключити даний абзац. 

 

Волинь РА 

В зв’язку з тим, що з’їздом не обираються члени органу 

адвокатського самоврядування,пропонуються зміни: 

7. Адвокат, який має намір бути обраним на посаду 

голови або заступника голови органу 

адвокатського самоврядування з’їздом адвокатів 

України, звертається до Ради адвокатів України не 

пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення 

з’їзду із заявою про намір бути обраним на посаду 

голови або члена органу адвокатського 

самоврядування. Форма заяви затверджується 

Радою адвокатів України. 

 

 

 

 

 

Волинь РА 

 

Виключити. Порушення прав людини. 
 

Кіровоград (РА+КДКА) 

Пункт 6 частини 7 статті 54 виключити 

 

Райко (Мукачево) 

частини сьомої цієї статті. 

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

Проти самовисування та комплексної довідки. 

Адвокати є в реєстрі, коли іспит є довідки. Проти 

публікування медичної довідки на сайті. Проти 

переліку документів які виписані до  самовисунення. 
Частина відсутня. 8. Рада адвокатів України приймає документи у 

хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше 
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наступного робочого дня оприлюднює отриману 

інформацію разом із копіями поданих документів, крім 

документів, які передбачені пунктами 3, 6 частини сьомої 

цієї статті, на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 
Частина відсутня. 9. Прийом документів завершується о 24 годині останнього 

дня строку, визначеного частиною шостою цієї статті. 

Рада адвокатів України не має права відмовити в 

прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення 

зазначеного строку. 

 

6. З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере 

участь більше половини обраних делегатів, які представляють 

більшість конференцій адвокатів регіонів. 

10. З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере 

участь більше половини обраних делегатів, які представляють 

більшість конференцій адвокатів регіонів. 

 

7. З’їзд адвокатів України: 11. З'їзд адвокатів України: Каденко (Хмельницький) 

Штучна передача З’їзду адвокатів повноважень, які 

вже реалізовані Радою адвокатів України 

(затвердження положення про ЄРАУ).  

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

Форма голосування – з’їзд та конференція самі 

вирішують яка форма голосування. Бо рейтингове 

таємне – складна процедура. 

1) обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, 

голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої 

ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає їх з 

посад; 

1) обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, 

голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої 

ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає їх з 

посад; 

 

2) затверджує статут Національної асоціації адвокатів 

України та вносить до нього зміни; 
2) затверджує статут Національної асоціації адвокатів України 

та вносить до нього зміни; 
 

3) затверджує правила адвокатської етики; 3) затверджує Правила адвокатської етики;  

4) затверджує положення про Раду адвокатів України, 

положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію 

адвокатури; 

4) затверджує положення та регламент про Раду адвокатів 

України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію 

адвокатури; 

 

Пункт відсутній. 5) затверджує регламент Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури, регламент Вищої 

ревізійної комісії адвокатури за поданням цих органів; 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Затвердження  регламентів Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури та ВРКА , а 

також регламент ради адвокатів регіону, 

положення та регламент кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, положення та 

регламент ревізійної комісії адвокатів регіону на 

з’їзді не має перспектив. Також потрібно мати на 
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увазі що зміни до цих документів в такому разі 

також потрібно затверджувати з’їздом. А наше 

плинне законодавство потребує гнучких і швидких 

заходів. 

Райко (Мукачево) 

виключити 

Пункт відсутній. 6) затверджує положення та регламент ради адвокатів 

регіону, положення та регламент кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, положення та 

регламент ревізійної комісії адвокатів регіону; 

Зауваження Ізовітової Л.П. – попередня позиція 

 

5) розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

висновки Вищої ревізійної комісії адвокатури; 

7) розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки 

Вищої ревізійної комісії адвокатури; 

 

6) призначає трьох членів Вищої ради юстиції; 8) призначає трьох членів Вищої ради юстиції шляхом 

таємного рейтингового голосування, якщо інше не 

передбачене спеціальним законом; 

 

Пункт відсутній. 9) призначає по два члени до кваліфікаційної та 

дисциплінарної палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, шляхом таємного рейтингового голосування, 

якщо інше не передбачене спеціальним законом; 

 

Пункт відсутній. 10) призначає члена Кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії прокуратури шляхом таємного рейтингового 

голосування, якщо інше не передбачене спеціальним 

законом; 

 

Пункт відсутній. 11) затверджує бюджет адвокатського самоврядування 

України на підставі проекту, підготовленого Радою 

адвокатів України; 

Зауваження Ізовітової Л.П. – Щорічно??? 

7) затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

затверджує звіт про їх виконання; 

12) затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

кошторис Вищої ревізійної комісії адвокатури, затверджує 

звіт про їх виконання; 

 

Пункт відсутній. 13) затверджує порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України; 
Зауваження Ізовітової Л.П.А як при порушеннях? 

Також чекати Зїзду ? 

Волинь РА 

Виключити, затверджує РАУ. 
Пункт відсутній. 14) переглядає та скасовує рішення Ради адвокатів 

України; 
 

8) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону. 15) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.  

З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату 

щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

З’їзд адвокатів України може прийняти рішення з будь-якого 

питання адвокатського самоврядування, крім питань, 

Зауваження Ізовітової Л.П. Автори пропозицій 

помиляються у компетенції. Там, де мова йде про 
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адвокатського самоврядування, визначити напрями їх 

використання та відповідальність за несплату внесків. 
віднесених до компетенції: 

а. конференції або ради адвокатів регіону; 
б. Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

або кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури. 

рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури або кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури, то потрібно 

мати на увазі делеговані державою їм 

повноваження. Тому з’їзд не може скасувати їх 

рішення. 

Щодо рішень конференції або ради адвокатів 

регіону, що це рішення органів самоврядування, 

тому – може скасувати вищий орган; 

8. Рішення з’їзду адвокатів України приймаються шляхом 

голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у 

з’їзді. 

12. Рішення з'їзду адвокатів України приймаються шляхом 

голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у 

з'їзді, якщо інше не передбачено цим законом або 

спеціальними законами України. 

 

Частина відсутня. 13. З’їзд адвокатів України не може приймати рішення з 

питань, не включених до порядку денного. 
Різне???? 

Райко (Мукачево) 

З'їзд адвокатів України може приймати рішення з  

питань, не включених до порядку денного, якщо за 

нього проголосувала більшість делегатів, що беруть 

участь у з’їзді 

 
Частина відсутня. 14. У роботі з’їзду адвокатів України може бути оголошено 

перерву або перерви, загальна тривалість яких не може 

перевищувати сорок п’ять календарних днів. 

А як же бути  з  членами ВККСУ та ВРЮ? 

Райко (Мукачево) 

60днів. 
Стаття 55. Рада адвокатів України Стаття 55. Рада адвокатів України  

1. У період між з’їздами адвокатів України функції 

адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів 

України. 

1. Рада адвокатів України є виконавчим органом 

адвокатського самоврядування України. 
Зауваження Ізовітової Л.П.: Вже не вищий орган, 

який  діє між з’їздами???? Тоді з’їзд щороку!!! 

Може автори дадуть і кошти на це???? 

Каденко (Хмельницький) 

Невиправдане звуження повноважень Ради адвокатів 

України та визначення її статусу як виконавчого 

органу 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
постулат що РАУ є виконавчим органом помилковий, а 

більш вдалою є  стара редакція ст. 48 Закону. 

Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України 

визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатів 

України, що затверджується з’їздом адвокатів України. 

Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України 

визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатів 

України, що затверджується з’їздом адвокатів України. 

 

Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з’їзду 

адвокатів України. 
Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з’їзду 

адвокатів України. 
 

2. До складу Ради адвокатів України входять тридцять 2. Рада адвокатів України складається з тридцяти членів, Стилістичне редагування.  
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членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше 

п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, які 

обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два 

заступники голови, які обираються шляхом голосування 

з'їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів України 

обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради 

адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково 

відкликати з посади секретаря Ради. 
Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання 

не менше двох третин від її складу. 

стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти 

років. До складу Ради адвокатів України входять по одному 

представнику від кожного регіону, які обираються 

конференцією адвокатів регіону, та голови і два заступники 

голови, які обираються шляхом таємного рейтингового 

голосування з'їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів 

України обирається Радою адвокатів України зі складу членів 

Ради адвокатів України. Рада адвокатів України може 

достроково відкликати з посади секретаря Ради. 

Волинь РА 

Позитивне вдосконалення щодо рейтингового 

голосування. Щодо форми  таємного чи відкритого 

голосування,то не потрібно закріпляти законодавчо, а 

повинен встановлювати орган адвокатського 

самоврядування.  

 

3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і 

членів Ради адвокатів України становить п’ять років. Одна й 

та сама особа не може бути головою, заступником голови, 

секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж 

два строки підряд. 

3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і 

членів Ради адвокатів України становить два роки. Одна й та 

сама особа не може бути головою, заступником голови, 

секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два 

строки підряд. 

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів 

України можуть бути достроково відкликані з посади за 

рішенням органу адвокатського самоврядування, який 

обрав їх на посаду. 

Голова, заступники голови, Ради адвокатів України не 

можуть одночасно входити до складу ради адвокатів 

регіону, кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої 

ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги. 

Голова, заступники голови, секретар ради адвокатів 

України можуть отримувати винагороду за свою роботу, 

розмір та порядок виплати якої встановлюються з’їздом 

адвокатів України. 

Пропозиція Ізовітової Л.П. 

3. Строк повноважень голови, заступників голови, 

секретаря і членів Ради адвокатів України 

становить п’ять років.  Залишити стару редакцію. 

Одна й та сама особа не може бути головою, 

заступником голови, секретарем або членом Ради 

адвокатів України більше ніж два строки підряд. 

Проте, враховуючи Європейський досвід 

(Німеччина) обмеження строків бажано зняти.  

Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів 

України можуть отримувати винагороду за свою 

роботу, розмір та порядок виплати якої 

встановлюються Радою адвокатів України. 

На засіданні РГ 20.04.15 члени РГ висловились за 3 

роки 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «два роки» замінити словами «три роки» 

Єзерська (Чернівці) 

змінити строк з 5 на 10 років. 

Запоріжжя РА 

замінити 2 роки на 3 роки 

Райко (Мукачево)слова «два роки» замінити словами 

«п’ять років». 

Волинь РА 

Пропонується залишити строк обрання нині діючий – 

5 років, оскільки, зменшення терміну  призведе до 

постійного виборчого процесу  в адвокатурі, її 

роз’єднання, що не сприятиме забезпеченню 

виконання основних завдань, покладених на органи 

адвокатського самоврядування цим Законом. 
Пропонується наступна редакція абзацу 1 частини 3: 
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3. Строк повноважень голови, заступників голови, 

секретаря і членів Ради адвокатів України становить 

п’ять років. 

Каденко (Хмельницкий) 
Загрозливе для ефективності функціонування органів 

адвокатського самоврядування скорочення  строку їх 

каденції. Шкідлива для якості особистого складу органів 

адвокатського самоврядування  заборона повторної 

участі адвокатів  у їх роботі.  

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
каденція 2 роки невдала пропозиція (це буде постійна 

передача справ), треба продовжити цей строк. 

Ізовітова Л.П. конференція 25.03.2016 

Строки та Венеціанська комісія. Керівники органів 

адвокатського самоврядування у Європі працюють на 

професійній основі – менеджери, які зупиняють 

адвокатську діяльність, тому у них 1 рік. У нас у 

керівників -  це не професійна діяльність.  

Фазекош (Закарпаття) – конференція 25.03.2016 

неприпустима каденція про 2 роки. Ніде у Венеціанській 

комісії не прописано про 2 роки. Ніде не має щоб штучно 

заборонити еліті повторно балотуватися знову. Повинно 

бути прописано  - можливість безстроково обраним. 

Залишити 5 років – каденції щодо обрання до органів 

адвокатського самоврядування. Зняти обмеження щодо 

кількості строків обрання. 

Дроздов О.М. – конференція 25.03.2016 у проекті 

невдалий строк 2 роки – це зруйнує незалежність 

кожного адвоката, оскільки їх незалежність залежить від 

незалежності органу адвокатського самоврядування. 

4. Рада адвокатів України: 4. Рада адвокатів України: Каденко (Хмельницький) 

Невиправдане звуження повноважень Ради адвокатів 

України та визначення її статусу як виконавчого органу. 

 

1) складає порядок денний, забезпечує скликання та 

проведення з’їзду адвокатів України; 
1) складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення 

з’їзду адвокатів України; 
 

2) визначає квоту представництва, порядок висування та 

обрання делегатів конференції адвокатів регіону, з’їзду 

2) визначає квоту представництва, порядок висування та 

обрання делегатів конференції адвокатів регіону, з’їзду 

Волинь РА 

Протирічить частині 2 ст.47 запропонованих змін, 
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адвокатів України адвокатів України згідно якої Рада адвокатів регіону визначає: 
2. Квоту представництва, порядок висування та 

обрання делегатів конференції адвокатів регіону, 

затверджуються відповідною радою адвокатів 

регіону. 

3) забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України; 3) забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України;  

4) здійснює організаційне, методичне, інформаційне 

забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, 

здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо 

внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та 

надання витягів з нього; 

4) здійснює організаційне, методичне, інформаційне 

забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, 

здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо 

внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та 

надання витягів з нього; 

 

5) затверджує регламент конференції адвокатів регіону, 

положення про раду адвокатів регіону, положення про 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 

положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, 

положення про комісію з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги; 

5) затверджує регламент конференції адвокатів регіону, 

положення про комісію з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги; 

Райко (Мукачево) 

слова регламент виключити 

 

Пункт відсутній. 6) складає проект бюджету адвокатського самоврядування 

України; 
 

6) встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання 

(якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про 

сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування та визначено 

напрями їх використання); 

7) встановлює розмір, порядок сплати щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, забезпечує фінансування інших органів 

адвокатського самоврядування згідно затверджених 

кошторисів та затвердженого з’їздом адвокатів України 

бюджету; 

Зауваження Ізовітової Л.П. : 

«та інших надходжень» 

З’їзд щороку??? 

7) визначає розмір відрахувань кваліфікаційно- 

дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення 

діяльності Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури; 

Пункт виключено.  
Зауваження Ізовітової Л.П. : Залишити у старій 

редакції 

 

8)сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх 

діяльність; 
8)сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх 

діяльність; 
 

9) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних і соціальних прав адвокатів; 
9)сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних і соціальних прав адвокатів; 
 

10)приймає рішення про розпорядження коштами і майном 

Національної асоціації адвокатів України відповідно до 

призначень коштів і майна, визначених статутом 

Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду 

адвокатів України; 

10)приймає рішення про розпорядження коштами і майном 

Національної асоціації адвокатів України, відповідно до 

призначень коштів та майна, визначених статутом Національної 

асоціації адвокатів України, рішеннями з’їзду адвокатів 

України, Ради адвокатів України; 

 

Пункт відсутній. 11) приймає рішення про створення та організацію Єзерська (Чернівці) 
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комітетів, комісій Національної асоціації адвокатів 

України для забезпечення напрямів її діяльності; 
доповнити словами «на виконання доручень з’їзду 

адвокатів України». 

Пояснення до правки:Такий варіант дозволить 

контролювати РАУ в її нестримному бажанні 

наплодити абсолютно безконтрольні органи, які 

псують нерви адвокатам.:) 

11)розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад 

адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів 

регіонів; 

12) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад 

адвокатів регіонів, їх голів; 
Зауваження Ізовітової Л.П.  

 Виключено і про це автори замовчують слова « 

скасовує рішення рад адвокатів регіонів».Це 

положення потрібно залишити, а також доцільно 

доповнити, що РАУ скасовує  і рішення 

конференцій адвокатів регіону ( маємо приклад 

міста Києва по внескам: скасували рішення РАР, 

прийняти рішення конференцією) 

Кухар (Вінниця) 

Пункт 12 частини 4 ст. 55 «Рада адвокатів України» 

«12) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

рад адвокатів регіонів, їх голів»  - викласти  редакції:  

    розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад 

адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад 

адвокатів регіонів; 

   Обґрунтування: Якщо залишити редакцію, що 

пропонується, то РАУ станке без дієвим органом, а 

розгляд скарг на ділення регіональних рад втратить 

сенс без права на їх скасування. 
12) визначає друкований орган Національної асоціації 

адвокатів України; 
13)визначає засіб масової інформації Національної асоціації 

адвокатів України; 
 

13) забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної 

асоціації адвокатів України; 
14) забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної 

асоціації адвокатів України; 
 

Пункт відсутній. 15) надає роз’яснення з питань застосування законодавства 

про адвокатуру, адвокатську діяльність; 
Зауваження Ізовітової Л.П. доповнити проект: 

приймає рішення з саморегуляції професійної 

діяльності адвокатів 

 

Зауваження Ізовітової Л.П. доповнити проект: 

Затвердження  регламентів Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури та ВРКА,а 

також регламент ради адвокатів регіону, 

положення та регламент кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, положення та 

регламент ревізійної комісії адвокатів. Таких 

повноважень потребує РАУ у період 

швидкоплинної законотворчості, з метою захисту 

адвокатів і їх професійної діяльності. 
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Пункт відсутній. 16) встановлює плату за складання кваліфікаційного іспиту 

у розмірі, встановленому цим Законом; 
Зауваження Ізовітової Л.П. доповнити проект щодо 

плати за стажування тощо  

Волинь РА 

Пропонуються зміни: 
16) встановлює плату за складання кваліфікаційного 

іспиту; 
 

  Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016  

додати пункт - право складати адміністративні 

протоколи (не має ні в старій, ні в новій редакції). 

 

14) виконує інші функції відповідно до цього Закону та 

рішень з’їзду адвокатів України. 
17) виконує інші функції відповідно до цього Закону та рішень 

з’їзду адвокатів України. 
 

5. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою 

Ради адвокатів України, а в разі його відсутності - одним із 

заступників голови не рідше одного разу на два місяці. 

Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане 

за пропозицією не менш як однієї п’ятої від загального складу 

членів Ради. 

5. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради 

адвокатів України, а в разі його відсутності - одним із 

заступників голови не рідше одного разу на два місяці. 

Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за 

пропозицією не менш як однієї п’ятої від загального складу 

членів Ради. 

 

У разі якщо голова Ради адвокатів України або його 

заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з 

дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени 

Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, 

приймають рішення про утворення організаційного бюро зі 

скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має 

право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, 

визначати особу, яка головує на засіданні Ради. 

У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник 

не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня 

надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради 

адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають 

рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради 

адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та 

забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка 

головує на засіданні Ради. 

 

6. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на 

ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради 

адвокатів України приймаються більшістю голосів від 

загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів 

членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним. 

6. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на 

ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради 

адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної 

кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Ради 

голос головуючого на засіданні є вирішальним. 

 

Стаття 56. Г олова Ради адвокатів України Стаття 56. Голова Ради адвокатів України  
1. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою 

Національної асоціації адвокатів України. 
1. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою 

Національної асоціації адвокатів України. 
 

2. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів 

України та Національну асоціацію адвокатів України в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в установах, організаціях, перед 

громадянами. 

2. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів 

України та Національну асоціацію адвокатів України в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі - у 

міжнародних організаціях, перед громадянами. 
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3. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та 

проведення засідань Ради адвокатів України, розподіляє 

обов’язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує 

ведення діловодства Ради адвокатів України, розпоряджається 

коштами і майном Національної асоціації адвокатів України 

відповідно до затвердженого кошторису, організовує і 

забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації 

адвокатів України, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, 

положенням про Раду адвокатів України, статутом 

Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради 

адвокатів України і з’їзду адвокатів України. 

3. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та 

проведення засідань Ради адвокатів України, розподіляє 

обов’язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує 

ведення діловодства Ради адвокатів України, розпоряджається 

коштами і майном Національної асоціації адвокатів України 

відповідно до затвердженого кошторису, організовує і 

забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації 

адвокатів України, видає розпорядження про створення та 

організацію комітетів, комісій Національної асоціації 

адвокатів України для забезпечення напрямів її діяльності 

на підставі відповідного рішення ради адвокатів України, 

вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про 

Раду адвокатів України, статутом Національної асоціації 

адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України і з’їзду 

адвокатів України. 

 

 

 

 

Позиція Ізовітової Л.П.: Що та погляд авторів 

проекту НААУ?  НААУ акціонерне 

товариство???? І відповідно Голова НААУ ??? 

4. Голова Ради адвокатів України може отримувати 

винагороду у розмірі, встановленому з’їздом адвокатів 

України. 

4. Голова Ради адвокатів України має право бути 

невідкладно прийнятим у зв’язку із виконанням своїх 

повноважень Генеральним прокурором України, його 

заступниками, керівниками регіональних та місцевих 

прокуратур, їх заступниками, керівниками Служби безпеки 

України, поліції, Міністерства внутрішніх справ України 

та інших правоохоронних органів, іншими посадовими 

особами відповідних органів державної влади та місцевого 

самоврядування з питань захисту та дотримання прав 

адвокатів. 

 

Стаття 57. Обов’язковість рішень органів адвокатського 

самоврядування 
Стаття 57. Обов’язковість рішень органів адвокатського 

самоврядування 
 

1. Рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів 

Україниє обов’язковими до виконання всіма адвокатами. 
1. Рішення з’їзду адвокатів України є обов’язковими до 

виконання для всіх органів адвокатського самоврядування 

та всіх адвокатів. 

 

Частина відсутня. 2. Рішення Ради адвокатів України є обов’язковими до 

виконання для всіх адвокатів. 
 

2. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є 

обов’язковими до виконання адвокатами, адреса робочого 

місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості 

про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

3. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є 

обов’язковими до виконання адвокатами, адреса робочого 

місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про 

яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

 

3. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають 

чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не 

передбачений рішеннями. 

4. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають 

чинності з дня його прийняття, якщо інший строк не 

передбачений рішенням. 

 

Стаття 58. Фінансове забезпечення органів адвокатського Стаття 58. Фінансове забезпечення органів адвокатського А.Вишневським запропонована інша редакція ст.58 
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самоврядування самоврядування (розміщена на порталі). 

 

1. Утримання органів адвокатського самоврядування може 

здійснюватися за рахунок: 
1) плати за складання кваліфікаційного іспиту; 
2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування; 
3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 
4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, 

адвокатських об’єднань; 
5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб; 
6) інших не заборонених законом джерел. 

1. Утримання органів адвокатського самоврядування 

здійснюється за рахунок: 
1) плати за складання кваліфікаційного іспиту; 
2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування; 
3) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, 

адвокатських об’єднань; 
4) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб; 
5) інших не заборонених законом джерел. 

Волинь РА 

Слід розширити кошти, за рахунок яких формується 

утримання органів адвокатського самоврядування. 
Джабурія (Одеса) – конференція 25.03.2016 

доповнити ст. 58 пунктом 5 : «утримання 

органів адвокатського самоврядування здійснюється: 

….  5) за рахунок коштів оплачених адвокатом за 

рахунок грошового стягнення у визначеному цим 

законом порядку». 

  

2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту 

визначається з урахуванням потреби покриття витрат на 

забезпечення діяльності кваліфікаційно- дисциплінарних 

комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури та не може перевищувати трьох 

мінімальних заробітних плат, установлених законом на день 

подання особою заяви про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту./ 

2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту 

визначається з урахуванням потреби покриття витрат на 

забезпечення діяльності кваліфікаційно- дисциплінарних 

комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури та не може перевищувати трьох 

мінімальних заробітних плат, установлених законом на день 

подання особою заяви про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

Неузгодженість частини 2 із частиною 3 даної статті. 

КДКА та ВКДКА  відповідно до положень даної статті 

фінансуються за рахунок: 

А) плати за складання кваліфікаційного іспиту; 

Б) відрахувань КДКА на забезпечення діяльності 

ВКДКА. 

Розмір відрахувань КДКА на забезпечення діяльності 

ВКДКА визначається з урахуванням  потреби покриття 

витрат для забезпечення діяльності ВКДКА.  

Встановлення фінансування КДКА та ВКДКА за 

рахунок щорічних внесків буде мати наслідком втрату 

фінансового балансу розподілу коштів між органами 

адвокатського самоврядування та їх реалізації 

(відповідно до законодавчо закріплених повноважень). 

Д.Бугаєм запропоновано нову редакцію з урахуванням 

зауважень Ізовітової Л.П. 

Берещенко (Херсон КДКА) 

Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту 

визначається з урахуванням потреби покриття витрат 

на забезпечення діяльності кваліфікаційно- 

дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

не може перевищувати шести мінімальних заробітних 

плат, установлених законом на день подання особою 

заяви про допуск до складення кваліфікаційного 

іспиту 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «трьох мінімальних заробітних плат» замінити 

словами «десяти мінімальних заробітних плат». 
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Волинь РА 

Пропонуються зміни: 
2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту 

визначається з урахуванням потреби покриття витрат 

на забезпечення діяльності кваліфікаційно- 

дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
Розмір сплати за екзамени 3 мінімальні заробітні 

плати – це малі кошти для регіонів, тому пропоную: 

це прописати як це зазначено у рішенні РАУ, що «РАР 

може здійснювати матеріальну допомогу КДКА», а 

також збільшити розмір  - до 5 мінімальних 

заробітних плат. 

Джабурія (Одеса) – конференція 25.03.2016 

Фінансування КДКА -  змінити 3 мінімальні заробітні 

плати на 5 мінімальних заробітних плат.  

 

Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування визначається з урахуванням 

потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад 

адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої 

ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України. Розмір щорічних внесків адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є 

однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття 

адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від 

сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування на період зупинення такого 

права. 

3. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування визначається з урахуванням 

потреби покриття витрат на забезпечення діяльності органів 

адвокатського самоврядування та ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України. Розмір щорічних внесків адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є 

однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття 

адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від 

сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування на період зупинення такого 

права. 

 

Розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

визначається з урахуванням потреби покриття витрат 

для забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

Виключено. Зауваження Ізовітової Л.П 

Розмір відрахувань має закріплюватись не з’їздом, а 

Радою адвокатів України із врахуванням поточної 

фінансової ситуації. 

Частина відсутня. 4. Установлення органами адвокатського самоврядування 

внесків чи інших платежів, не передбачених цим Законом, 

забороняється. 

 

Частина відсутня. 5. Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування сплачуються адвокатами 

не пізніше 31 січня кожного року. 

Конишев(Маріуполь) 

Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування сплачуються 
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адвокатами впродовж календарного року 

Джабурія (Одеса) – конференція 25.03.2016 

Строк оплати щорічних внесків – 31 березня. 

 

Частина відсутня. 6. Плата за складання кваліфікаційного іспиту 

сплачуються особами, які виявили намір стати адвокатом, 

двома окремими платежами: 70% на рахунок відповідної 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, 30% на 

рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури. 

Редакція запропонована Д.Бугаєм. 

Запропонована Д. Бугаєм редакція не є вдалою. Вона не 

ґрунтується на фінансових потребах реалізації завдань 

адвокатського самоврядування. У цьому сенсі краща 

редакція у А.В. Вишневського 

Кіровоград (РА+КДКА) 

слова «70 %» замінити словами «90 %», а слова «30 

%» замінити словами «10 %». 

 
Частина відсутня. 7. Щорічні внески адвокатів сплачується адвокатами двома 

окремими платежами: 70% на рахунок відповідної ради 

адвокатів регіону, 30% на рахунок Національної асоціації 

адвокатів України. 

Джабурія (Одеса) – конференція 25.03.2016 

Зробити не два платежі (70 та 30), а три платежі і 

третьою платежкою перераховувати кошти до КДКА. 

Ізовітова Л.П. – конференція 25.03.2016 

Розумно, але як визначити пропорції для регіонів, 

потреби різні? 

 
Частина відсутня. 8. З’їзд адвокатів України при затвердженні бюджету 

адвокатського самоврядування України може встановити 

інші пропорції розподілу сум, що сплачуються як плата за 

складання кваліфікаційного іспиту, та щорічних внесків 

адвокатів, між органами адвокатського самоврядування, 

вказаних в частинах 6 та 7 цієї статті, та Національною 

асоціацією адвокатів України. 

Автори проекту ніколи не  брали участь в якості 

делегатів  З’їзду!!!! 

3. Фінансування органів адвокатського самоврядування, 

розпорядження їх коштами та майном здійснюється 

відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями 

адвокатів регіонів та з’їздом адвокатів України. 

9. Фінансування органів адвокатського самоврядування, 

розпорядження їх коштами та майном здійснюється відповідно 

до бюджету адвокатського самоврядування України, 

затвердженого з’їздом адвокатів України, та кошторисів, що 

затверджуються конференціями адвокатів регіонів. 

 

Частина відсутня. 10. У бюджеті адвокатського самоврядування України 

окремо визначаються видатки на: 

1) утримання Ради адвокатів України, Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

Вищої ревізійної комісії адвокатури; 

2) виплату винагороди Казначею та його помічникам. 

Зауваження Ізовітової Л.П.: 

Хто такий Казначей ??? І навіщо??? А його 

помічники??? 
Єзерська (Чернівці) 

вилучити даний пункт, т. я. казначей взагалі ніде не 
прописаний як складова адвокатського 
самоврядування. У випадку, коли така особа реально 
необхідна адвокатурі, з нею можна укласти 
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цивільно-правову угоду 
Частина відсутня. 11. Рада адвокатів регіону здійснює розподіл коштів на 

забезпечення діяльності органів адвокатського 

самоврядування між радою адвокатів та ревізійною 

комісією адвокатури відповідного регіону. Розподіл 

здійснюється відповідно до кошторисів зазначених органів, 

що затверджуються конференцією адвокатів регіонів. 

Берещенко (Херсон КДКА) 
Рада адвокатів регіону здійснює розподіл коштів на 
забезпечення діяльності органів адвокатського 
самоврядування між радою 
адвокатів,кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією адвокатури та ревізійною комісією 
адвокатури відповідного регіону. Розподіл 
здійснюється відповідно до кошторисів зазначених 
органів, що затверджуються конференцією адвокатів 
регіонів 

Кіровоград (РА+КДКА) 

після слів «між радою адвокатів» доповнити словами 
«кваліфікаційною дисциплінарною комісією 
адвокатури». 

Мокіна (Херсон) конференція 25.03.2016 
категорично не погоджуюсь з цією нормою. Ревізійні 

комісії не є юридичними особами – тому вона не 

мусить мати якогось кошторису. Але оскільки витрати 

є, то доцільно: «РАР за рішенням конференції 

здійснює матеріально-технічне забезпечення  

діяльності ревізійної комісії регіонів». 

Частина відсутня. 12. Казначей забезпечує розподіл коштів на забезпечення 

діяльності органів адвокатського самоврядування між 

Радою адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною 

комісією адвокатури відповідно до кошторисів зазначених 

органів, що затверджуються з’їздом адвокатів України. 

Волинь РА 

Виключити. 

4. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування 

щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою 

адвокатів України. 

13. Річна фінансова звітність органів адвокатського 

самоврядування оприлюднюється на веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України та на сайті 

відповідної ради адвокатів регіону не пізніше першого 

березня наступного за звітним року. 
Річна фінансова звітність органу адвокатського 

самоврядування повинна містити відомості про: 

1) структуру доходів з їх постатейним відображенням; 

2) структуру видатків (витрат) з їх постатейним 

відображенням; 

3) предмет, мету, сторони, стан виконання укладених 

договорів на суму більше 25 000 гривень або контрагента із 

яким протягом звітного року укладено договори на 

Закріплення порядку публікації річної фінансової 

звітності органів адвокатського самоврядування.  

 

Єзерська (Чернівці) 

а непростіше прив’язатися до розміру мінімальної 

оплати праці? 

 

 

 

 

 

 

Пункти 3)  та 4) – виключити 

 

Зауваження Ізовітової Л.П.: І це в епоху девальвації  

гривні?? Ми в видатках на друк методичок і 
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загальну суму більше 25 000 гривень; 

4) кількість найманих працівників із зазначенням їх посад 

та розміру заробітної плати. 

книжок для адвокатів??? Обмеження як в ТОВ 

Волинь РА 

Виключити. 

Частина відсутня. 14. Достовірність річної фінансової звітності 

загальнонаціональних органів адвокатського 

самоврядування підтверджується незалежним аудитором, 

який визначається Радою адвокатів України. 

Закріплюється з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про достовірність річної фінансової звітності 

органів адвокатського самоврядування. 

Зауваження Ізовітової Л.П. 

У такому разі чи потрібна Ревізійна комісія?І чи 

спитаємо ми у Казначея? 

Єзерська (Чернівці) 

викликає сумнів у доцільності такого підходу, адже по-

перше, є ВРК, а по-друге, чи може бути незалежним 

аудитор для зазначених заходів, якщо його визначає 

РАУ?:))) 
Стаття відсутня. Стаття 58

1
. Казначей Волинь РА 

Виключити. 
Джабурія (Одеса) – конференція 25.03.2016 

Виключити 

Афанасієв (Суми) – конференція 25.03.2016 

Виключити 
 

1. Казначей є розпорядником банківського рахунку 

Національної асоціації адвокатів України та 

відповідальною особою за розподіл коштів між Радою 

адвокатів України, Вищою кваліфікаційно- 

дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною 

комісією адвокатури відповідно до затвердженого з’їздом 

адвокатів України бюджету 

 

Пропозиція Ізовітової Л.П.: ВИКЛЮЧИТИ 
Єзерська (Чернівці) 

вилучити взагалі. 

 

 2. Казначей обирається з’їздом адвокатів України строком 

на два роки з числа осіб, які мають вищу економічну 

освіту, бездоганну репутацію та досвід роботи за 

спеціальністю не менше трьох років. 

Райко (Мукачево) 

п'ять років 

Казначей захворів, помер, звільнився,  що збирати зїзд 

? Скільки це буде коштувати? що збирати зїзд 3. 

Заступник казначея обирається  з’їздом  адвокатів 

строком на п’ять років з числа осіб, які мають вищу 

економічну освіту, бездоганну репутацію та досвід 

роботи за спеціальністю не менше трьох років 

 

 3. Казначей підконтрольний і підзвітний з’їзду адвокатів 

України. 
Райко (Мукачево) 

Та його заступник … далі по тексту 

 4. Казначей отримує винагороду за свою роботу, розмір та 

порядок виплати якої встановлюються з’їздом адвокатів 

України. 

Райко (Мукачево) 

виключити 

 5. Казначей може мати не більше двох помічників.  
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Розділ VIII 
ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТОМ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ. 

ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ 

ДЕРЖАВИ 

Розділ VIII 
ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТОМ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ. 

ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ 

ДЕРЖАВИ 

 

Стаття 59. Набуття адвокатом іноземної держави права 

на заняття адвокатською діяльністю в Україні. 

Особливості статусу адвоката іноземної держави 

Стаття 59. Набуття адвокатом іноземної держави права на 

здійснення адвокатської діяльності в Україні. Особливості 

статусу адвоката іноземної держави 

 

1. Адвокат іноземної держави може здійснювати адвокатську 

діяльність в Україніз урахуванням особливостей, визначених 

цим Законом. 
Абзац відсутній. 

1. Адвокат іноземної держави може здійснювати адвокатську 

діяльність на території України з урахуванням особливостей, 

визначених цим Законом. 
Адвокат іноземної держави може надавати правову 

допомогу на території України виключно з питань права 

відповідної іноземної держави та/або міжнародного права. 

 

2. Адвокат іноземної держави, який має намір здійснювати 

адвокатську діяльність на території України, звертається до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем 

свого проживання чи перебування в Україні із заявою про 

його включення до Єдиного реєстру адвокатів України. До 

заяви додаються документи, що підтверджують право такого 

адвоката на заняття адвокатською діяльністю у відповідній 

іноземній державі. Перелік таких документів 

затверджується Радою адвокатів України. 

2. Адвокат іноземної держави, який має намір здійснювати 

адвокатську діяльність на території України, звертається до 

кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури за місцем 

свого проживання чи перебування в Україні із заявою про його 

включення до Єдиного реєстру адвокатів України. До заяви 

додаються документи, що підтверджують право такого адвоката 

на зайняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній 

державі. Порядок звернення та перелік відповідних 

документів затверджується Радою адвокатів України. 

 

3. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури розглядає заяву та подані адвокатом 

документи протягом десяти днів з дня їх надходження та за 

відсутності підстав, передбачених частиною четвертою цієї 

статті, приймає рішення про включення такого адвоката до 

Єдиного реєстру адвокатів України, про що протягом трьох 

днів письмово повідомляє адвоката іноземної держави та 

відповідну раду адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону 

забезпечує внесення відомостей про такого адвоката до 

Єдиного реєстру адвокатів України. 

3. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно- дисциплінарної 

комісії адвокатури розглядає заяву та подані адвокатом 

документи протягом десяти днів з дня їх надходження та за 

відсутності підстав, передбачених частиною четвертою цієї 

статті, приймає рішення про включення такого адвоката 

іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України, про 

що протягом трьох днів письмово повідомляє адвоката 

іноземної держави та відповідну раду адвокатів регіону. Рада 

адвокатів регіону забезпечує внесення відомостей про такого 

адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України. 

 

4. Підставами для відмови у включенні адвоката іноземної 

держави до Єдиного реєстру адвокатів України є: 
1) наявність рішення відповідної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури про виключення такого 

адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України - протягом 

двох років з дня прийняття такого рішення; 

4. Підставами для відмови у включенні адвоката іноземної 

держави до Єдиного реєстру адвокатів України є: 
1) наявність рішення відповідної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури про виключення такого 

адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України - протягом двох 

років з дня прийняття такого рішення; 
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2) наявність рішення відповідної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю як адвоката України - 

протягом двох років з дня прийняття такого рішення; 

3)  неподання документів, передбачених частиною другою 

цієї статті, або їх невідповідність установленим вимогам. 

2) наявність рішення відповідної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю як адвоката України - 

протягом двох років з дня прийняття такого рішення; 

3)  неподання документів, передбачених частиною другою 

цієї статті, або їх невідповідність установленим вимогам. 
5. Рішення про відмову у включенні адвоката іноземної 

держави до Єдиного реєстру адвокатів України протягом 

трьох днів з дня його прийняття надсилається адвокату та 

може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його 

отримання до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду. 

5. Рішення про відмову у включенні адвоката іноземної 

держави до Єдиного реєстру адвокатів України протягом трьох 

днів з дня його прийняття надсилається адвокату та може бути 

оскаржено протягом тридцяти днів з дня його отримання до 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до 

суду. 

 

6. При здійсненні адвокатом іноземної держави адвокатської 

діяльності на території України на нього поширюються 

професійні права і обов’язки адвоката, гарантії адвокатської 

діяльності та організаційні форми адвокатської діяльності, 

визначені цим Законом. 

6. При здійсненні адвокатом іноземної держави адвокатської 

діяльності на території України на нього поширюються 

професійні права і обов’язки адвоката, гарантії адвокатської 

діяльності та організаційні форми адвокатської діяльності, 

визначені цим Законом. 

 

Стаття 60. Відповідальність адвоката іноземної держави Стаття 60. Відповідальність адвоката іноземної держави  

1. У разі вчинення адвокатом іноземної держави, включеним 

до Єдиного реєстру адвокатів України, дисциплінарного 

проступку він несе дисциплінарну відповідальність у порядку, 

передбаченому цим Законом для адвокатів Україниз 

урахуванням особливостей, установлених частиною другою 

цієї статті. 

1. У разі вчинення адвокатом іноземної держави, включеним до 

Єдиного реєстру адвокатів України, дисциплінарного 

проступку він несе дисциплінарну відповідальність у порядку, 

передбаченому цим Законом з урахуванням особливостей, 

установлених частиною другою цієї статті. 

 

2. До адвоката іноземної держави, включеного до Єдиного 

реєстру адвокатів України, можуть бути застосовані 

дисциплінарні стягнення виключно у вигляді попередження 

або виключення з Єдиного реєстру адвокатів України. 

2. До адвоката іноземної держави, включеного до Єдиного 

реєстру адвокатів України, можуть бути застосовані 

дисциплінарні стягнення виключно у вигляді попередження або 

виключення з Єдиного реєстру адвокатів України. 

 

3. Про накладення на адвоката іноземної держави 

дисциплінарного стягнення кваліфікаційно- дисциплінарна 

комісія адвокатури повідомляє відповідний орган державної 

влади або орган адвокатського самоврядування іноземної 

держави, в якій адвокат отримав статус адвоката або набув 

право на заняття адвокатською діяльністю 

3. Про накладення на адвоката іноземної держави 

дисциплінарного стягнення кваліфікаційно- дисциплінарна 

комісія адвокатури повідомляє відповідний орган державної 

влади або орган адвокатського самоврядування іноземної 

держави, в якій адвокат отримав статус адвоката або набув 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

Стаття 61. Відносини адвоката іноземної держави з 

органами адвокатського самоврядування 
Стаття 61. Відносини адвоката іноземної держави з 

органами адвокатського самоврядування 
 

Частина відсутня. 1. Адвокат іноземної держави не має права брати участь в 

роботі органів адвокатського самоврядування. 
 

1. Адвокат іноземної держави може звертатися до органів 

адвокатського самоврядування за захистом своїх професійних 

2. Адвокат іноземної держави може звертатися до органів 

адвокатського самоврядування за захистом своїх професійних 
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прав та обов’язків, брати участь у навчально-методичних 

заходах, що проводяться кваліфікаційно-дисциплінарними 

комісіями адвокатури, Вищою кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури, радами адвокатів 

регіонів, Радою адвокатів України та Національною 

асоціацією адвокатів України. 

прав та обов’язків, брати участь у навчально-методичних 

заходах, що проводяться кваліфікаційно-дисциплінарними 

комісіями адвокатури, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією адвокатури, радами адвокатів регіонів, Радою 

адвокатів України та Національною асоціацією адвокатів 

України. 
  Конишев(Маріуполь) 

Доповнити Закон статтею про пенсійне 

забезпечення  

Стаття. ____ Пенсійне забезпечення адвокатів 

Адвокати мають право на отримання пенсії у 

відповідності до цього Закону, які досягли пенсійного  

віку,  встановленого  статтею  26  Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 

1058-15 ), за наявності страхового стажу,  необхідного 

для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбаченого абзацом першим частини  

першої  статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне  

пенсійне страхування" ( 1058-15 ),  у тому числі  стажу  

роботи адвокатом для чоловіків не менше 15 років, а 

для жінок – 10 років. 

Пенсія адвокатам призначається в у наступних 

розмірах: 

Якщо адвокат в середньому отримував мінімальну 

заробітну плату розмір складає:  

1,7 розміру мінімальної пенсії, яка буде на момент 

виходу на пенсію; 

Якщо адвокат отримував заробітну платню у розмірі, 

що перевищує 3 мінімальних розмірів заробітної плати 

розмір складає: 

70 відсотків від заробітної плати адвоката. 

Суми заробітної  плати, адвокатів враховуються при 

обчисленні пенсії, якщо з них було сплачено єдиний 

внесок на загальнообов'язкове державне  

соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - 

страхові внески на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування. 

Пенсійне забезпечення адвокатів розповсюджується на 

осіб, що мають стаж роботи в органах прокуратури, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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органах внутрішніх справ, на посаді судді, якщо 

останнє місце роботи таких осіб адвокатське бюро або 

адвокатське об’єднання. Стаж роботи в органах 

прокуратури, органах внутрішніх справ, на посаді 

судді прирівнюється до стажу роботи адвокатом при 

наявності стажу роботи адвокатом не менше 5 років. 

Адвокат, звільнений у зв'язку з  засудженням  за  

умисне кримінальне правопорушення позбавляється 

права на одержання пенсії, передбаченої  цією  

статтею. В таких випадках пенсія адвокату 

призначається на загальних підставах 

  Кіровоград (РА+КДКА) 

 

 

 


