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 Запровадження виключного права адвокатів на 

представництво у судах: 

  

1.   Представництво інтересів у судах здійснюється виключно 
адвокатами. 

 

2.   Виключення: 

• юрисконсульти юридичних осіб (в т.ч. органів державної влади та 
місцевого самоврядування); 

• представники органів державної влади в межах їх компетенції;  

• представники за законом (батьки малолітніх та неповнолітніх, 
опікуни). 

 

3.   «Монополія» вступає в силу через один рік після опублікування.  



 
Посилення професійних прав адвоката: 

 1.    Збирання доказів будь-якими не забороненими способами та 
засобами; 

 

2.    Фіксування адвокатом будь-яких процесуальних дій будь-якими не 

забороненими засобами без отримання додаткових дозволів; 

 

3.      Ідентифікований безоплатний доступ до всіх державних реєстрів, 

в тому числі до ЄРДР, та інформаційних баз даних; 

 

4.    Безперешкодний доступ до клієнта та проведення з ним 

конфіденційних зустрічей у будь-який час та у будь-якому місці; 

 

5.    Право отримувати інформацію на адвокатський запит, крім 

таємної (зараз - крім інформації з обмеженим доступом); 

 

6.    Право застосування спрощеної системи оподаткування 
адвокатами. 

 



* Посилення  гарантій адвокатської діяльності: 

 1.    Проведення будь-яких ОРЗ чи слідчих дій відносно адвоката 

лише на підставі рішення апеляційного суду; 

 

2.    Здійснення будь-яких ОРЗ чи слідчих дій відносно адвоката 

лише у провадженні в якому адвокат особисто підозрюється у 
вчинені злочину; 

 

3.     Абсолютна заборона збору інформації про спілкування між 

адвокатом і клієнтом та її автоматичне знищення у випадку 
фіксації. 

 



* Посилення інституту помічника адвоката: 

 
 

1.     Помічник адвоката за окремим дорученням адвоката, здійснює 

процесуальні дії    окрім здійснення представництва у судовому 
засіданні та у слідчих діях. 

 

2.     Помічник має право:  

*подавати та отримувати документи;  

*ознайомлюватися з матеріалами справи;  

*збирати докази. 

 

3.      Помічник адвоката має право брати участь у судовому засіданні та у 

слідчих діях разом з адвокатом з метою асистування йому.  

 



* Інші положення, що впливають на дотримання прав 
та гарантій адвокатів: 

 
1.     Органи державної влади зобов’язані узгоджувати з НААУ проекти 

актів законодавства, які стосуються адвокатської діяльності; 

 

2.     Інші закони України застосовуються у частині, що не суперечить 

цьому Закону.  

 



* Зміни в КПК України: 

 1.     Захисник має той самий обсяг прав, що й сторона 

обвинувачення; 

 

2.     Окремо визначаються права захисника – кореспондуючись зі 

змінами в закон, в тому числі право: 

*проведення допиту фізичних осіб захисником підозрюваного або 
потерпілого; 

*збирання доказів, а не відомостей про факти; 

*окрім самостійного залучення експертів, адвокат має право 
ознайомитись з постановою слідчого про призначення 
експертизи, поставити додаткові питання та ознайомитись з 
висновком експерта; 

 

3. Залучення помічника адвоката з обмеженим колом прав (подача 
та отримання 

документів, ознайомлення з матеріалами справи, збір доказів). 

 



Дякую за увагу! 


