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Це Положення встановлює статус заохочуваних  відзнак та  нагород 

(далі – Відзнаки)  Національної асоціації адвокатів України (далі -  НААУ) та 

порядок нагородження ними.  

 

Стаття 1. Загальні положення 

 

1.1.  Відзнаки НААУ встановлюються для: 

 

1.1.1. нагородження адвокатів України, які здійснюють адвокатську 

діяльність індивідуально, адвокатських бюро, адвокатських 

об’єднань; 

1.1.2. нагородження адвокатів та/або осіб, які хоч і не є адвокатами, 

однак своєю діяльністю зробили значний внесок в розвиток 

професії адвоката та сприяли інституційному розвитку 

НААУ, та/або конкретної галузі права, а також осіб, які є 

визнаними фахівцями в галузях, що безпосередньо чи 

опосередковано пов’язані зі сферою діяльності інституту 

адвокатури; 

1.1.3. нагородження міжнародних партнерів НААУ, лідерів та 

представників іноземних адвокатур, правничих та 

правозахисних організацій тощо.   

 

1.2.  Цілями встановлення відзнак НААУ є заохочення осіб, 

зазначених в п. 1.1. цього Положення, які своєю професійною 

діяльністю сприяють розвитку інституту адвокатури, підвищенню 

авторитету адвокатури, консолідації адвокатської спільноти та 

підтриманню високих професійних стандартів та ідеалів честі, 

гідності та ділової репутації, як адвокатів так і адвокатури в цілому. 

 

1.3.  Основною метою нагородження відзнаками та нагородами є 

сприяння: 

 

1.3.1. підвищенню професійного рівня (кваліфікації), професійного 

росту адвокатів та укріплення престижу їх праці (професії); 

1.3.2. сумлінному виконанню адвокатами своїх професійних 

обов’язків, постійному вдосконаленню адвокатської 

майстерності; 

1.3.3. утвердженню конституційності, правопорядку, законності, 

верховенства права в українському суспільстві та Світі, та ін. 

1.4.  Відзнаки присуджуються Номінаційним Комітетом НААУ і 

вручаються, як правило, в урочистій обстановці. 

1.5.  Відзнаки НААУ можуть бути міжнародного рівня, 

національного рівня та регіонального рівня. 



Стаття 2. Відзнаки НААУ 

 

2.1. Відзнаки, національного рівня, які присуджуються НААУ адвокатам 

України: 

 

2.1.1. Нагрудний знак НААУ – «Видатний адвокат України»; 

2.1.2. Нагрудний знак НААУ «Захисник адвокатури»; 

2.1.3. Почесна відзнака НААУ Першого ступеня; 

2.1.4. Почесна відзнака НААУ Другого ступеня; 

2.1.5. Почесна відзнака НААУ Третього ступеня;  

2.1.6. Почесна відзнака «За лідерство в адвокатурі»; 

2.1.7. Почесна грамота НААУ; 

2.1.8. Подяка Голови НААУ; 

2.1.9. Відзнака НААУ з певної нагоди чи досягнення; 

2.1.10. Нагородний цінний подарунок від НААУ. 

 

2.2. Відзнаки національного рівня, які вручаються НААУ особам, 

зазначеним в п.1.1.2. цього Положення: 

 

2.2.1. Почесна відзнака  НААУ «Захисник адвокатури України»; 

2.2.2. Почесна грамота НААУ; 

2.2.3. Подяка Голови НААУ; 

2.2.4. Нагородний цінний подарунок від НААУ. 

 

2.3. Відзнаки міжнародного рівня, які вручаються НААУ особам, 

зазначеним в п.1.1.3. цього Положення: 

 

2.3.1. Нагрудний знак «За міжнародне лідерство в адвокатурі»; 

2.3.2. Почесна відзнака «За міжнародне співробітництво та дружбу 

з НААУ»; 

2.3.3. Почесна відзнака «За укріплення Верховенства Права». 

 

2.4. Відзнаки регіонального рівня, які вручаються радами адвокатів 

регіонів, адвокатам та іншим особам свого регіону: 

 

2.4.1. Почесна грамота ради адвокатів регіону; 

2.4.2. Подяка Голови ради адвокатів регіону; 

2.4.3. Нагородний цінний подарунок ради адвокатів регіону. 

 

2.5. Опис Відзнак НААУ викладено в Додатку №1 до цього Положення, 

який є його невід’ємною частиною.  



2.6. Дизайн відзнак всіх рівнів та визначення цінних подарунків в якості 

відзнак всіх рівнів затверджується розпорядженням Голови НААУ, РАУ.  

 

Стаття 3. Органи НААУ з присудження нагород та відзнак 

 

3.1. Відзнаки НААУ присуджує Номінаційний Комітет НААУ, який 

формується за розпорядженням Голови НААУ, РАУ. 

 

3.2. До складу Номінаційного Комітету НААУ входять за посадою 

Голова НААУ, РАУ; Заступники Голови РАУ; Секретар РАУ, Голова 

ВКДКА та Заступники Голови ВКДКА. 

 

3.3. Номінаційний Комітет НААУ очолює Голова НААУ, РАУ за 

посадою. Заступниками Голови Номінаційного Комітету НААУ є Заступники 

Голови РАУ. 

 

3.4. Голова Номінаційного Комітету НААУ організовує роботу 

Номінаційного Комітету НААУ, скликає засідання Номінаційного Комітету 

НААУ та головує на них. У разі відсутності голови Номінаційного Комітету 

НААУ його функції здійснює один з його заступників, уповноважений 

головою Номінаційного Комітету НААУ. 

 

3.5. Зі складу членів Номінаційного Комітету НААУ обирається 

Секретар Номінаційного Комітету НААУ. 

 

3.6. Засідання Номінаційного Комітету НААУ проводяться в міру 

необхідностіз метою прийняття рішення про присудження  заохочувальних 

відзнак та нагород НААУ. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому 

взяли участь більше половини членів Номінаційного Комітету НААУ. 

Засідання Номінаційного Комітету НААУ за рішенням Голови можуть 

проводитись також онлайн, або шляхом опитування за допомогою 

електронних засобів зв’язку (комунікації). 

 

3.7. Рішення Номінаційного Комітету НААУ приймаються більшістю 

голосів від загального числа членів, що беруть участь у засіданні. 

 

3.8. Рішення, прийняті на засіданні Номінаційного Комітету НААУ, 

оформляються протоколом засідання. Протокол засідання Комітету 

складається не пізніше десяти днів з дня проведення засідання і підписується 

головою Номінаційного Комітету НААУ або його заступниками та 

Секретарем Номінаційного Комітету НААУ. 

 

3.9. Облік нагороджених Відзнаками НААУ адвокатів, адвокатських 

бюро, адвокатських об’єднань та інших осіб, здійснюється відповідальною 

особою Секретаріату НААУ, РАУ, яка здійснює ведення діловодства.  



3.10. Почесною грамотою НААУ та  Подякою Голови НААУ особи  

відзначаються за розпорядженням  Голови НААУ, РАУ.  

 

3.11. В окремих випадках Номінаційний комітет НААУ має право 

відійти від критеріїв, встановлених цим Положенням та присудити 

відповідну нагороду особі, яка хоч і не відповідає вимогам Положення, однак 

заслуговує бути нагородженою тією чи іншою відзнакою. 

 

3.12. Відзнаки регіонального рівня присуджуються радами адвокатів 

регіону відповідно до правил, встановлених цим Положенням.  

 

Стаття 4. Порядок представлення до нагородження 

 

4.1. Право на подання пропозицій до Номінаційного Комітету НААУ 

щодо претендентів для нагородження Відзнаками НААУ надається таким 

суб’єктам (далі – Суб’єкт подання): 

 

4.1.1. Голові Національної асоціації адвокатів України, Ради 

адвокатів України; 

4.1.2. Голові Вищої кваліфікаційно-дисциплінарній комісії 

адвокатури; 

4.1.3. Голові Вищої ревізійної комісії адвокатури; 

4.1.4. Головам рад адвокатів регіонів; 

4.1.5. Головам кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

регіонів; 

4.1.6. Керівнику Вищої школи адвокатури НААУ. 

 

4.2. Суб’єкт подання або за власною ініціативою, або на основі звернень 

до нього третіх осіб з пропозицією нагородити Відзнакою НААУ вносить за 

своїм підписом відповідне подання про нагородження на розгляд 

Номінаційного Комітету НААУ.   

4.3. Подання про відзначення претендентів Відзнаками НААУ вноситься 

на ім’я Голови  НААУ, РАУ. 

4.4. Суб’єкт подання самостійно приймає рішення щодо відповідності 

кандидата вимогам цього Положення та доцільності представлення 

конкретної особи для нагородження Відзнакою НААУ. 

 

Стаття 5. Порядок вручення Відзнак НААУ 

 

5.1. Відзнаки НААУ вручаються, як правило, в урочистій обстановці 

Головою НААУ, РАУ, або за його дорученням Заступниками Голови РАУ, 

головами рад адвокатів регіонів. 



5.2. Вручення відзнак та нагород НААУ, як правило, приурочується до 

державних та професійних свят, ювілейних дат чи знакових подій. 

5.3. Особи, нагороджені відзнаками та нагородами НААУ не можуть 

бути удостоєні тієї самої Відзнаки повторно.  

5.4.У разі втрати Відзнаки НААУ дублікат не видається. 

 

Стаття 6. Порядок нагородження відзнаками рад адвокатів регіонів 

 

6.1. Ради адвокатів регіонів мають право здійснювати нагородження 

адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та інших осіб свого 

регіону відзнаками ради адвокатів регіону в порядку встановленому цим 

Положенням. 

 

6.2. Рішення про нагородження адвокатів, адвокатських бюро, 

адвокатських об’єднань свого регіону відзнаками ради адвокатів регіону 

приймається Номінаційним Комітетом ради адвокатів регіону та 

оформляється рішенням ради адвокатів регіону (за винятком нагородження 

відзнакою «Подяка Голови ради адвокатів регіону», рішення про 

нагородження якою, приймається Головою ради адвокатів регіону та 

оформляється  розпорядженням Голови ради адвокатів регіону без рішення 

Номінаційного Комітету). Рада адвокатів регіону виконує роль 

Номінаційного Комітету. Рішення Номінаційного Комітету ради адвокатів 

регіону приймаються в порядку, встановленому законом та актами НААУ 

для прийняття рішень ради адвокатів регіону.  

 

6.3. Право ініціювати нагородження відзнакою ради адвокатів регіону 

належить таким суб’єктам подання: 

 

6.1.1. Голові ради адвокатів регіону;  

6.1.2. Голові кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в 

регіоні. 

 

6.4. Суб’єкт подання або за власною ініціативою, або на основі звернень 

до нього третіх осіб з пропозицією нагородити Відзнакою регіонального 

рівня вносить за своїм підписом відповідне подання про нагородження на 

розгляд Номінаційного Комітету ради адвокатів регіону.   

 

6.5. Суб’єкт подання самостійно приймає рішення щодо відповідності 

кандидата вимогам цього Положення та доцільності представлення 

конкретної особи для нагородження Відзнакою регіонального рівня. 

 

6.6. Нагороди та відзнаки ради адвокатів регіону вручаються Головою 

ради адвокатів регіону в порядку, який встановлено в Статті 5 цього 

Положення (з урахуванням релевантності). 



Додаток №1  

до Положення про заохочувальні  відзнаки НААУ,  

затвердженого Рішенням РАУ № 120 

від 17 листопада 2020 року 

 

 

1. Опис Відзнак НААУ національного рівня: 

 

 

1.1.Нагрудний знак НААУ – «Видатний адвокат України» є 

найвищою нагородою НААУ. Нагрудним знаком НААУ – «Видатний 

адвокат України» нагороджуються адвокати України за значні здобутки в 

професії, вагомий внесок в розвиток адвокатського самоврядування та 

професії адвоката в цілому, за активну участь у суспільному житті, 

становлення правової держави та реальне втілення принципу верховенства 

права. Нагрудним знаком НААУ – «Видатний адвокат України» можуть бути 

нагороджені адвокати України за наявності стажу адвокатської діяльності не 

менш як 15 років, та які раніше нагороджувалися Почесною відзнакою 

НААУ Першого ступеня. 

1.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком НААУ – «Видатний адвокат 

України», видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови 

НААУ, РАУ. 

 

1.2. Нагрудним знаком НААУ - «Захисник адвокатури» 
нагороджуються  адвокати, які залучені до роботи Комітету захисту прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та займають активну позицію у 

сфері захисту професійних та інших прав адвокатів, здійснюють організацію 

сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності та забезпечують 

необхідні умови для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх 

професійних обов’язків, інші особи, які здійснили особистий вагомий внесок 

в царині захисту прав адвокатів. 

1.2.1 Особі, нагородженій Нагрудним знаком НААУ – «Захисник 

адвокатури», видається посвідчення встановленого зразка за підписом 

Голови НААУ, РАУ. 

 

1.3. Почесною відзнакою НААУ Першого ступеня нагороджуються 

адвокати України, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, які раніше 

нагороджувалися Почесною відзнакою НААУ Другого ступеня, та які 

сприяють розбудові інституту адвокатури. Почесною відзнакою НААУ 

Першого ступеня можуть бути нагороджені адвокати України за наявності 

стажу роботи у галузі права не менш як 10 років, адвокатські бюро та 

адвокатські об’єднання, які зареєстровані та здійснюють адвокатську 

діяльність не менш як 10 років. 

 



1.4. Почесною відзнакою НААУ Другого ступеня нагороджуються 

адвокати України, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, які раніше 

нагороджувалися Почесною відзнакою НААУ Третього ступеня, та які 

сприяють розбудові інституту адвокатури. Почесною відзнакою НААУ 

Другого ступеня можуть бути нагороджені адвокати України за наявності 

стажу роботи у галузі права не менш як 5 років, адвокатські бюро та 

адвокатські об’єднання, які зареєстровані та здійснюють адвокатську 

діяльність не менш як 5 років. 

 

1.5. Почесною відзнакою НААУ Третього ступеня нагороджуються 

адвокати України, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, які сприяють 

розбудові інституту адвокатури. Почесною відзнакою НААУ можуть бути 

нагороджені адвокати України за наявності стажу роботи у галузі права не 

менш як 2 роки, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання, які 

зареєстровані та здійснюють адвокатську діяльність не менш як 2 роки. 

 

1.6. Особам, нагородженим «Почесними відзнаками НААУ Першого – 

Третього ступенів», видається посвідчення встановленого зразка за підписом 

Голови НААУ, РАУ. 

 

1.7. Почесною відзнакою - «За лідерство в адвокатурі» 
нагороджуються адвокати, які демонструють лідерські якості в органах 

адвокатського самоврядування, всіляко сприяють реалізації завдань та цілей 

діяльності інституту  адвокатури, укріплення його незалежності та розвитку. 

1.7.1. Особам, нагородженим Почесною відзнакою«За лідерство в 

адвокатурі», видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови 

НААУ, РАУ. 

 

1.8. Почесною грамотою НААУ нагороджуються адвокати України, 

адвокатські бюро, адвокатські об’єднання за генерацію ідей щодо розбудови 

інституту адвокатури, за утвердження правничих традицій, за вагомі заслуги 

та високі здобутки у професійній діяльності. 

 

1.9. Подякою Голови НААУ нагороджуються адвокати України, 

адвокатські бюро, адвокатські об’єднання за особистий внесок у створення 

позитивного іміджу інституту адвокатури, високий професіоналізм, значні 

системні досягнення у професійній адвокатській діяльності. 

 

1.10. Відзнакою НААУ з певної нагоди чи досягнення нагороджуються 

адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання за особисті заслуги 

перед інститутом адвокатури в цілому. Нагородження відбувається з нагоди 

державних, професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат за сприяння у 

реалізації здобутків у правничій сфері, отримання високих результатів в 

роботі (наприклад в справі де захист здійснював адвокат, його підзахисний 



отримав виправдувальний вирок, який залишено в силі Верховним Судом, 

тощо). 

 

1.11. Нагородним цінним подарунком від НААУ нагороджуються 

адвокати України, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання за вагомий 

особистий внесок у розбудову та зміцнення правової держави, розвиток 

адвокатури, сумлінну працю та за видатні досягнення у правовій сфері 

суспільної діяльності на благо НААУ. 

 

1.12. Почесною відзнакою НААУ - «Захисник адвокатури України» 
нагороджуються особи, які хоч і не є адвокатами, але активно залучені до 

роботи Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, 

або своєю діяльністю сприяють становленню та визначають перспективи та 

напрями розвитку інституту адвокатури, здійснюють заходи щодо 

забезпечення та захисту професійних прав та гарантій адвокатів. 

1.12.1. Особам, нагородженим Почесною відзнакою «Захисник 

адвокатури України», видається посвідчення встановленого зразка за 

підписом Голови НААУ, РАУ. 

 

1.13. Почесною грамотою НААУ нагороджуються особи, які хоч і не є 

адвокатами, але зробили значний внесок у розвиток професії адвоката та 

сприяли інституційному розвитку НААУ, та/або конкретної галузі права, а 

також особи, які є визнаними фахівцями у галузях, що безпосередньо 

пов’язані зі сферою діяльності інституту адвокатури. 

 

1.14. Подякою Голови НААУ нагороджуються особи, які хоч і не є 

адвокатами, але які власними зусиллями сприяють розбудові України як 

демократичної правової та європейської держави, утвердженню принципів 

верховенства права, справедливості, вірності ідеалам правди і поваги до 

закону та ефективності захисту, спроможності професійно та послідовно 

відстоювати конституційні права та свободи українських громадян 

адвокатами. 

 

1.15. Нагородним цінним подарунком від НААУ нагороджуються 

особи, які хоч і не є адвокатами, але які зробили вагомий особистий внесок у 

розбудову та зміцнення правової держави, розвиток адвокатури та мають 

видатні досягнення у правовій сфері суспільної діяльності на благо НААУ. 

 

 

2. Відзнаки НААУ міжнародного рівня: 

 

2.1. Нагрудним знаком - «За міжнародне лідерство в адвокатурі» 
нагороджуються міжнародні партнери НААУ, лідери та представники 

іноземних адвокатур, правничих та правозахисних організацій за вагомий 

особистий внесок у розвиток міжнародного співробітництва НААУ, 



зміцнення авторитету НААУ, надання технічної або матеріальної допомоги 

НААУ з метою розвитку адвокатури України та активне висвітлення 

інтересів НААУ на міжнародній арені. 

2.1.1. Особам, нагородженим Нагрудним знаком - «За міжнародне 

лідерство в адвокатурі», видається посвідчення встановленого зразка за 

підписом Голови НААУ, РАУ. 

 

2.2. Почесною відзнакою - «За міжнародне співробітництво та 

дружбу з НААУ» нагороджуються міжнародні партнери НААУ, лідери та 

представники іноземних адвокатур, правничих та правозахисних організацій 

за налагодження, розвиток та підтримку відносин між НААУ та іноземними, 

а також міжнародними організаціями, надання рекомендацій щодо 

встановлення зв’язків із іноземними та міжнародними організаціями, 

сприяння прийняття НААУ до міжнародних об’єднань адвокатів/юристів. 

2.2.1. Особам, нагородженим Почесною відзнакою - «За міжнародне 

співробітництво та дружбу з НААУ», видається посвідчення 

встановленого зразка за підписом Голови НААУ, РАУ. 

 

2.3. Почесною відзнакою - «За укріплення Верховенства Права» 
нагороджуються міжнародні партнери НААУ, лідери та представники 

іноземних адвокатур, правничих та правозахисних організацій, які зробили 

вагомий внесок у забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 

українських адвокатів на міжнародній арені та постійно сприяють діяльності 

НААУ та розбудові правової системи України та реальному втіленню 

принципу верховенства права. 

2.3.1. Особам, нагородженим Почесною відзнакою - «За укріплення 

Верховенства Права», видається посвідчення встановленого зразка за 

підписом Голови НААУ, РАУ. 

 

 

3. Відзнаки регіонального рівня: 

 

3.1. «Почесною грамотою ради адвокатів регіону» нагороджуються 

адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання цього регіону за 

генерацію ідей щодо розбудови інституту адвокатури, за утвердження 

правничих традицій, за вагомі заслуги та високі здобутки у 

професійній діяльності. 

 

3.2. «Подякою Голови ради адвокатів регіону» нагороджуються 

адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання цього регіону за 

особистий внесок у створення позитивного іміджу інституту 

адвокатури регіону, високий професіоналізм, значні системні 

досягнення у професійній адвокатській діяльності. 

 



3.3. «Нагородним цінним подарунком ради адвокатів регіону» 

нагороджуються адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання 

цього регіону з нагоди ювілею, пам’ятної дати, певних досягнень, які 

популяризують адвокатуру регіону та ін.  

 

_____________ 

 

 


