
 

 

 

РІШЕННЯ № 54 

Про затвердження роз’яснення щодо можливості адвоката іноземної 

держави бути учасником (засновником) адвокатських об’єднань в Україні 

 

 

«03» липня  2021 року                    м. Кам’янець-Подільський           

 

Рада адвокатів України,  керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

 

1. Затвердити роз’яснення  щодо можливості адвоката іноземної держави 

бути учасником (засновником) адвокатських об’єднань в Україні 

(додається). 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника та на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 

Голова Ради адвокатів України           /підпис/               Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України           /підпис/                 І.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Додаток 

до рішення Ради адвокатів України 

від «03» липня 2021  року № 54 

Щодо можливості адвоката 

іноземної держави бути учасником  

(засновником) адвокатських об’єднань в Україні 

 

До Ради адвокатів України надійшло електронне звернення адвоката 

Мохнюк Р.Г. від 18 лютого 2021 року з накладенням цифрового підпису, в 

якому викладено прохання надати роз’яснення на наступне питання: 

- чи можуть адвокати іноземних держав (наприклад Польщі), бути 

учасниками (засновниками) адвокатських об’єднань в Україні разом із 

адвокатами, зареєстрованими в Україні і при цьому не здійснювати 

адвокатської діяльності в Україні ? 

Рада адвокатів України, розглянувши вищезазначене звернення, 

заслухавши позицію Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А.,  з 

урахуванням пропозиції представника адвокатів Херсонської області у складі 

Ради адвокатів України Горощенко Л.В., врахувавши пропозиції, зауваження та 

доповнення інших членів Ради адвокатів України, керуючись Законом України 

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

України, в межах компетенції зазначає наступне. 

Згідно пункту 1.36 Положення про Раду адвокатів України, 

затвердженого Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, 

із подальшими змінами, до повноважень Ради адвокатів України відповідно до 

покладених на неї завдань належить надання роз’яснення з питань, пов’язаних 

із адвокатською  діяльністю. 

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 

адвокатської діяльності в Україні визначає Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (далі – Закон). 

Частиною 3 статті 4 Закону адвокат може здійснювати адвокатську 

діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського 

бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської 

діяльності). 

Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом 

об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту                    

( частина 1 статті 15 Закону). 

Чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних 

держав, які відповідно до Закону набули права на заняття адвокатською 



 
 
 

 

діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської 

діяльність розміщені в Єдиному реєстрі адвокатів України, ведення якого 

забезпечується Радою адвокатів України (стаття 17 Закону). 

Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території 

України відповідно до Закону, якщо інше не передбачено міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України 

(частина 4 статті 4 Закону). 

За приписами частини 1 статті 59 Закону, адвокат іноземної держави 

може здійснювати адвокатську діяльність в Україні з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом.  

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 включення до Єдиного реєстру адвокатів України. До заяви 

додаються документи, що підтверджують право такого адвоката на заняття 

адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі (частина 2 статті 59 

Закону). 

Частиною 3 статті 59 Закону визначено, що 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. 

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 Законом (частина 6 статті 59 Закону). 

З огляду на вищевикладене, адвокат іноземної держави може бути 

учасником (засновником) адвокатського об’єднання в Україні разом з 

адвокатами України, лише при включенні такого адвоката як адвоката 

іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України та при здійсненні 

адвокатської діяльності в Україні з дотриманням всіх вимог Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема статті 59 Закону. 

_____________ 


