РІШЕННЯ № 31
Про особливості видачі радами адвокатів регіонів
посвідчень адвокатів України у період воєнного стану
«16» березня 2022 року

м. Мукачево

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію Голови Ради адвокатів
України Ізовітової Л.П. щодо видачі радами адвокатів регіонів у період
воєнного стану посвідчень адвокатів України, встановила наступне.
Незважаючи на те, що в Україні введено воєнний стан, ради адвокатів
регіонів, у тому числі і на територіях яких ведуться бойові дії, продовжують
працювати та виконувати свої повноваження визначені Законом України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон).
Відповідно до статті 12 Закону 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. Зразки свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України затверджуються
Радою адвокатів України.
На виконання наведеної статті Радою адвокатів України рішенням
№ 119 від 23.04.2016 затверджено Положення про зразки бланків та технічних
описів посвідчення адвоката України, службового посвідчення адвоката
України – члена органу адвокатського самоврядування України, члена
Комітету, утвореного при Національній асоціації адвокатів України,
посвідчення адвоката іноземної держави, помічника адвоката України, зі
змінами, яким встановлено єдині та обов’язкові зразки, схематичні діаграми та
технічні описи вказаних документів.
Відповідно до пункту 1.2 цього Положення посвідчення адвоката України
видається відповідним органом за підписом Голови Національної асоціації
адвокатів України, має вигляд пластикової картки (згідно зразку), яка

відповідає визначеним технічним вимогам, містить передбачену цим
Положенням інформацію про особу, реквізити посвідчення та багатоступеневий
захист від підробок.
У зв’язку із необхідністю встановлення підвищеного захисту посвідчень
адвоката України та приведення до візуальної відповідності корпоративному
стилю, регіональні ради адвокатів замовляли посвідчення у ТОВ «ЕМ ДЖИ
ПРИНТ», яке мало технічну можливість забезпечити у тому числі
багатоступеневий захист посвідчень адвоката України від підробок.
Однак, із введенням військового стану та бойовими діями в Україні,
виготовлення та замовлення посвідчень для адвокатів радами адвокатів регіону,
які б відповідали усім вимогам Положенню про зразки бланків та технічних
описів посвідчення адвоката України, службового посвідчення адвоката
України – члена органу адвокатського самоврядування України, члена
Комітету, утвореного при Національній асоціації адвокатів України,
посвідчення адвоката іноземної держави, помічника адвоката України, є
складним процесом.
Рада адвокатів України, на підставі наведеного, врахувавши пропозиції,
зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України щодо забезпечення
безперервності видачі посвідчень адвоката України у воєнний час, керуючись
статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради
адвокатів України, вирішила:
1. Дозволити радам адвокатів регіону в період воєнного стану, на підставі
прийнятих радою адвокатів регіонів рішень, видавати посвідчення
адвокатів України вставленого Радою адвокатів України зразка, без
багатоступеневого захисту від підробок.
2. Зобов’язати ради адвокатів регіонів після закінчення воєнних дій
здійснити заміну виданих у цей період посвідчень адвоката України,
видавши адвокатам посвідчення адвоката України вставленого Радою
адвокатів України зразка, що містить багатоступеневий захист від
підробок.
3. Секретарю Ради адвокатів України прийняте рішення повідомити ради
адвокатів регіонів.
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