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                ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо здійснення адвокатської діяльності» 

_______________________________________________ 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

І. Внести зміни до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 27, ст. 282). 

 

1. У статті 1: 

 

пункт перший частини першої викласти в такій редакції: 

«1) адвокат - фізична особа, яка має свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю, та відомості про яку внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України».  

 

До частини першої додати новий пункт 5-1 такого змісту:  

«5-1) адвокат іноземної держави - фізична особа, яка набула право на 

здійснення адвокатської діяльності в іноземній державі-учасниці Світової 

організації торгівлі, та має намір здійснювати або здійснює адвокатську 

діяльність в Україні з урахуванням особливостей, визначених цим 

Законом, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру адвокатів 

України». 

  

Пункти шостий-дев’ятий частини першої викласти в такій редакції: 

«6) інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з 

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань 

та/або медіації (позасудова процедура врегулювання конфлікту шляхом 

переговорів за допомогою одного або декількох посередників (медіаторів), 

участі у проведенні процедури медіації у якості медіатора, правового 

супроводу діяльності клієнта, правового супроводу процедури медіації та 

її завершення; фідуціарна діяльність (яка зокрема включає в себе, але не 

обмежуючись, право одержання на зберігання або відкритий адвокатом 

рахунок ескроу (умовне договірне депонування) від імені та за рахунок 

клієнта валютних цінностей та/або товарів, а також розміщення та 

управління ними від імені та за рахунок клієнта); складення заяв, скарг, 
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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; 

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

влади, орган місцевого самоврядування, а також об’єднання фізичних або 

юридичних осіб, які не мають статусу юридичної особи, в інтересах яких 

здійснюється адвокатська діяльність; 

8) конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами 

адвоката, інтересами клієнта, якому адвокат надавав (надає) правову 

допомогу, здійснював (здійснює) його захист або представництво та 

професійними правами і обов’язками адвоката, наявність якої може 

вплинути на об’єктивність або неупередженість під час здійснення 

адвокатом його професійної діяльності; 

9) представництво – вид адвокатської діяльності, що полягає в 

забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, 

господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, у 

третейських судах, у виконавчому провадженні, в державних органах, 

органах місцевого самоврядування, 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, прав і обов’язків засуджених, які відбувають кримінальні 

покарання». 

 

До частини першої додати новий пункт десятий такого змісту: 

«10) стаж адвокатської діяльності - здійснення адвокатом адвокатської 

діяльності у передбачених цим Законом або законах, що діяли раніше, 

організаційно-правових формах, який відраховується з дня отримання 

особою права на здійснення адвокатської діяльності. До стажу 

адвокатської діяльності не зараховується час, на який така діяльність була 

зупинена незалежно від підстав такого зупинення». 

 

2. До частини другої статті 2 після слів «здійснювати адвокатську 

діяльність» додати слова «, та відомості про яких внесені до Єдиного 

реєстру адвокатів України». 

 

3. Статтю 3 викласти у такій редакції: 

«Стаття 3. Правова основа діяльності адвокатури України 

1. Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція 

України, цей Закон, інші законодавчі акти України, Правила адвокатської 

етики, акти органів адвокатського самоврядування. 

2. Закони України, що регулюють питання діяльності адвокатури, 

надання правової допомоги, здійснення захисту та представництва, 

застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону». 
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4. У статті 4: 

 

У частині першій статті 4 після слова «законності» додати слово «, 

професіоналізму». 

 

Частину третю викласти у такій редакції:  

«3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, в 

організаційно-правових формах адвокатського бюро,адвокатського 

об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності)». 

 

Частину четверту викласти у такій редакції:  

«4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на 

території України відповідно до Конституції України, цього Закону, інших 

законодавчих актів України та актів органів адвокатського 

самоврядування, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода 

на обов’язковість якого надана Верховною Радою України». 

 

Додати нову частину п’яту такого змісту: 

«5. Адвокат зобов’язаний підвищувати свою кваліфікацію. 

Підвищення кваліфікації адвокатами має забезпечувати безперервне 

поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь та 

навичок, здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній 

галузі права чи сфері діяльності, забезпечувати адвокатів достатньою 

інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його 

застосування». 

 

5. Статтю 5 викласти у такій редакції: 

«Стаття 5. Адвокатура і держава 

1. Адвокатура є саморегульованою, самоврядною, незалежною від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових 

та службових осіб. Держава гарантує незалежність діяльності адвоката. 

2. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури, у тому 

числі органів адвокатського самоврядування, забезпечує дотримання 

гарантій адвокатської діяльності та унеможливлює будь-яке втручання в 

здійснення адвокатської діяльності. 
  3. Держава забезпечує спеціальний режим оподаткування 
адвокатської діяльності. 

4.  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

зобов’язані проводити з Національною асоціацією адвокатів України 

попередні консультації щодо проектів нормативно-правових актів, 

роз’яснень, рекомендацій тощо, які стосуються питань організації та 

діяльності адвокатури в Україні, надання правової допомоги, здійснення 

захисту та представництва інтересів фізичних та юридичних осіб. 
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5. Держава за погодженням з Національною асоціацією адвокатів 

України створює для адвокатів належні умови для реалізації професійних 

прав і обов'язків в судах, органах прокуратури, Служби безпеки України, 

органах внутрішніх справ та інших правоохоронних органах, втому числі 

шляхом виділення придатних для роботи кабінетів (кімнат)». 

 

6.  Статтю 6 викласти у такій редакції: 

«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 трьох років після здобуття повної юридичної освіти, 

склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, 

встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала 

свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

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 або до якої протягом останніх трьох років накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 

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; 

3) позбавлена права на зайняття адвокатською діяльністю, - протягом 

трьох 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. 

  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; 

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

після здобуття нею повної вищої юридичної освіти. 

До стажу роботи в галузі права, необхідного для набуття права на 

зайняття адвокатською діяльністю та отримання статусу адвоката, 

зараховується: 

а) стаж на посадах судді, прокурора, слідчого, нотаріуса; 

б) стаж на посадах помічника судді, помічника адвоката, стаж роботи 

якого складає не менше трьох років; 
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в) стаж на посадах юриста, юрисконсульта, головного 

юрисконсульта, начальника юридичного відділу та інших осіб, які 

працюють на посадах в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від 

форми власності, якщо зайняття такої посади вимагає наявності повної 

вищої юридичної освіти; 

г) стаж роботи на посадах педагогічних або науково-педагогічних 

працівників, які здійснюють педагогічну та/або наукову діяльність в 

середніх професійно-технічних, вищих навчальних закладах або 

навчальних закладах післядипломної освіти, якщо такі посади вимагають 

наявності повної вищої юридичної освіти; 

д) стаж роботи на посадах працівників науково-дослідних установ, 

якщо такі посади вимагають наявності повної вищої юридичної освіти; 

е) стаж роботи на інших посадах, які відповідно до закону вимагають 

наявності повної вищої юридичної освіти;  

є) діяльність фізичної особи - підприємця з надання юридичних 

послуг». 

 

7. У статті 8: 

 

До частини першої після слів «місцем проживання» додати слова «або 

реєстрації». 

 

Перше речення частини другої викласти у такій редакції:  

«Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим 

частинами першою та другою статті 6 цього Закону»  

 

До абзацу першого частини третьої після слів «Строк розгляду» 

додати слова «кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури». 

 

Перше речення абзацу другого частини третьої викласти у такій 

редакції:  

«За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів 

кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

приймає рішення про:». 

 

До абзацу третього частини третьої після слова «трьох» додати слово 

«робочих». 

 

8. У статті 9: 

 

Абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції: 
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«Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три 

місяці, при наявності осіб, які бажають стати адвокатами».   

 

Абзац перший частини третьої викласти в такій редакції: 

«Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, в особі її голови, на 

підставі рішення кваліфікаційної палати  видає свідоцтво про складення 

кваліфікаційного іспиту». 

 

Частину п’яту викласти у такій редакції: 

«Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, 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. 

Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури можуть бути оскаржені до суду». 

 

9. У статті 10: 

 

До частини першої після слів «за направленням ради адвокатів 

регіону» додати слова «та може бути продовжене на строк до трьох 

місяців». 

 

Частину третю викласти у такій редакції: 

«3. Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж 

адвокатської діяльності не менше семи років. Радою адвокатів України 

можуть бути встановлені додаткові вимоги до керівників стажування. 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». 

  

До частини п’ятої після слів «за останні два роки» додати слова «за 

умови проходження стажування в адвоката, стаж адвокатської діяльності 

якого складає не менше семи років». 

  

До пункту першого абзацу другого частини сьомої перед словами 

«видачу особі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю» 

додати слова «визнання результатів стажування задовільними та». 
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До абзацу другого частини сьомої додати пункт третій у такій 

редакції: 

«3) визнання результатів стажування незадовільним та відмову у 

видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Стажист вправі повторно пройти стажування у разі відмови у видачі 

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Стажисту адвоката та керівнику стажування прийняте рішення 

направляється радою адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з дня 

його прийняття». 

  

Частину восьму викласти у такій редакції: 

«8. Рішення, дії та бездіяльність ради адвокатів регіону з питань 

проходження стажування можуть бути оскаржені стажистом адвоката або 

керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до 

Ради адвокатів України або до суду». 

 

Додати нову частину дев’яту такого змісту: 

«9. Стажування є платним. Розмір внеску за проходження стажування 

встановлюється Радою адвокатів України, окремо для кожного з регіонів». 

 

10. У статті 11: 

 

Абзац другий частини першої розпочати зі слів «Присяга адвоката 

України». 

 

У частині другій слово «Текст» замінити словом «Присяга». 

 

11. Частину першу статті 12 доповнити двома абзацами такого змісту: 

«Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю є 

документом, що підтверджує статус адвоката та надає право на здійснення 

адвокатської діяльності в установленому законом порядку. 

Посвідчення адвоката України є документом, що посвідчує його 

особу». 

  

12.  У статті 13: 

 

Частину першу викласти у такій редакції:  

«1. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально». 

  

  Доповнити новою частиною третьою такого змісту:  

«3. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, 

може за письмовою згодою клієнтів залучати до виконання укладених ним 

договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних 

засадах». 
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13. У частині шостій статті 14 після слів «Адвокатське бюро може» 

додати слова «за письмовою згодою клієнтів». 

 

 14. У статті 15: 

У частині першій після слова «учасників» додати слово «, 

партнерів». 

 

 Доповнити новою частиною другою такого змісту: 

 «2. Усі питання діяльності адвокатського об’єднання, а також 

питання взаємовідносин між учасниками адвокатського об’єднання 

регулюються статутом. Учасники адвокатського об’єднання можуть 

укладати між собою договір  (партнерську угоду)». 

 Відповідно частини другу-шосту статті 15 вважати частинами 

третьою-сьомою. 

 

 У частині п’ятій після слова «трьох» додати слово «робочих». 

 

 15. У статті 16: 

 

Частину третю викласти у такій редакції: 

 «3. Помічник адвоката зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю 

та дотримуватися Правил адвокатської етики».  

 

Додати нові частини четверту та п’яту такого змісту: 

«4. Положення про помічника адвоката затверджується Радою 

адвокатів України. 

5. 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».  

Відповідно частину четверту вважати частиною шостою. 

 

 16. У статті 17: 

 

Останнє речення частини першої викласти у такій редакції: 

«Внесення відомостей та змін відомостей до Єдиного реєстру 

адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою 

адвокатів України на підставі заяви адвоката, форма якої затверджується 

Радою адвокатів України». 

 

 Пункт третій частини другої викласти у такій редакції: 

«3) найменування і місцезнаходження організаційних форм 

адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку, адреси електронної 

пошти». 
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 До пункту четвертого частини другої після слів «номери засобів 

зв’язку» додати слова «, адреса електронної пошти». 

 

 17. Частину першу статті 18 після слів «міжнародні об’єднання» 

додати слова «а також громадські організації та професійні спілки». 

 

 18. Доповнити Закон новою статтею 18-1 такого змісту: 

«Стаття 18-1.Символи адвокатури України 

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». 

 

 19. Назву Розділу ІІІ Закону викласти у такій редакції: 

 « РОЗДІЛ ІІІ. АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ГАРАНТІЇ. 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА» 

 

 20. У статті 19: 

 

Пункт шостий частини першої викласти у такій редакції: 

 «6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під 

час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та 

конституційного судочинства, у третейських судах, у виконавчому 

провадженні, під час виконання та відбування кримінальних покарань, а 

також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними 

особами». 

 

 Доповнити частину першу новими пунктами дев’ять-дванадцять 

такого змісту: 

 «9) надання інформації, консультацій і роз’яснень з питань медіації, 

забезпечення правового супроводу процедури медіації та її завершення; 

10) участь в організації та проведенні процедури медіації у якості 

медіатора; 

11) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у 

виконавчому провадженні; 

12) фідуціарна діяльність». 

 

 Додати частину другу такого змісту: 

 «2. Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у судах 

під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та 

кримінального судочинства, а також під час розгляду справ про 
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адміністративні правопорушення, мають право здійснювати виключно 

адвокати. 

Вимоги, передбачені цією частиною не поширюється на: 

1) працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, які представляють інтереси вказаних органів; 

2) працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, які відповідно до закону та в межах своєї компетенції 

здійснюють захист прав і свобод людини і громадянина; 

3)  працівників підприємств, організацій, установ, інтереси яких вони 

представляють; 

4) законних представників у випадках, передбачених 

законодавством». 

  

21. Статтю 20 Закону викласти у такій редакції: 

«Стаття 20. Професійні права адвоката 

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), та отримувати від них відповідну інформацію 

та документи; 

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, а 

також у фізичних осіб-підприємців, з необхідними для адвокатської 

діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять таємну або 

службову інформацію, та отримувати копії таких документів та матеріалів; 

4) складати заяви, скарги, клопотання, 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; 

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

засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і 

скарг; 

7) збирати докази будь-якими не забороненими законом способами 

та засобами, в тому числі, але не виключно, шляхом витребування, 
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вилучення та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних 

осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків 

ревізій, актів перевірок; опитування осіб за їх згодою; проведення 

процесуальних дій; ініціювання проведення процесуальних дій, що 

потребують судового контролю, а також шляхом здійснення інших дій, які 

здатні забезпечити отримання та подання належних і допустимих доказів. 

Фіксування зазначених дій може проводитися адвокатом чи його 

помічником усіма доступними способами, що прямо не заборонені 

законодавством (у тому числі  нотаріального посвідчення, складання 

цивільно-правових угод, фіксування технічними засобами, складання 

протоколів за формою та у порядку, визначеному Радою адвокатів 

України, які в подальшому використовуються як джерело доказів, тощо). 

Адвокат або за його дорученням помічник адвоката може збирати докази і 

будь-якими іншими засобами та у будь-який інший спосіб не заборонений 

законодавством; 

8) без згоди суду та інших посадових осіб застосовувати технічні 

засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат 

здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, 

під час побачень з клієнтом в установах тимчасового тримання під вартою, 

фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового 

засідання усіма доступними способами, не забороненими законом, крім 

тих, які за законом можуть бути розглянуті у закритому судовому 

засіданні; 

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

10) залучати фахівців, спеціалістів, експертів з питань, що 

потребують спеціальних знань, отримувати та подавати їх висновки, у 

тому числі до суду; 

  11) мати безперешкодний доступ до приміщень судів, прокуратури, 

правоохоронних органів, установ виконання покарань протягом робочих 

годин зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності на підставі 

посвідчення адвоката, крім випадків, передбачених законом; 

12) без спеціального дозволу зустрічатися наодинці без обмежень і в 

умовах, що забезпечують дотримання конфіденційності, зі своїм клієнтом, 

у томі числі в разі його затримання, арешту і тримання під вартою і 

відбування покарання у вигляді позбавлення волі, без обмеження в 

кількості побачень і тривалості кожного з них, незалежно від 

місцезнаходження клієнта; 

13) користуватися іншими правами, передбаченими цим та іншими 

законами, Європейською конвенцією з прав людини та основних свобод та 

іншими міжнародними угодами, стороною яких є Україна, а також 

відповідною практикою Європейського суду з прав людини». 

 

 22. Частину першу статті 21 доповнити новим пунктом сьомим 

такого змісту: 
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«7) мати робоче місце». 

 

23. Статтю 22 викласти у такій редакції: 

«Стаття 22. Адвокатська таємниця 

1. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація (у тому числі 

інформація, яка зберігається на електронних носіях), 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, електронна переписка з клієнтом, зміст телефонних 

розмов з клієнтом тощо. 

Предметом адвокатської таємниці в тому числі є: прізвище, ім’я та 

по батькові і контактні дані клієнта, факт звернення клієнта до адвоката, 

розпорядок дня адвоката, внутрішні записи адвоката та будь-які інші 

документи, інформація, що відноситься до адвокатського досьє 

(включаючи електронні носії) по справі та кореспонденцію; докази, зібрані 

адвокатом під час підготовки по справі; пояснення, адресовані  адвокатом 

клієнту або адресовані від клієнта до адвоката; відомості, отримані 

адвокатом від довірителя клієнта; листування між адвокатом та клієнтом; 

інформація щодо розміру сплаченого клієнтом гонорару; інформація, яку 

може надати адвокат лише своєму клієнту. 

Адвокатська таємниця є правом та обов’язком адвоката. Право та 

обов’язок зберігати адвокатську таємницю розповсюджується на всі 

відомості, що стали відомі адвокату при виконанні доручення клієнта, і 

продовжують зберігатися після виконання такого доручення. 

2. Адвокатська таємниця не обмежена в часі. 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. 

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 зайняття 

адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське 

об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ 

сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення. 

 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 
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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. 

 5. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці 

або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом. 

  6. Адвокат не може бути звільнений від обов’язку зберігати та не 

розголошувати адвокатську таємницю будь-яким органом держаної влади 

в тому числі за рішенням суду. 

  Адвокат не пов'язаний волею клієнта щодо розголошення 

адвокатської таємниці. 

  7.  Особа, позбавлена права на зайняття адвокатською діяльністю, не 

звільняється від обов’язку зберігати адвокатську таємницю». 

 

24. Статтю 23 викласти у такій редакції: 

«Стаття 23. Гарантії діяльності та права особи, яка має статус 

адвоката 

  1. 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; 

 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 зайняття 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; 

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів, 

слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних 

дій, здійснення затримання або будь-якого обмеження свободи 

пересування адвоката в будь-який спосіб здійснюється на підставі 

судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора 

України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва та міста Севастополя; 

затримання адвоката або будь-яке обмеження його свободи 

пересування здійснюється виключно на підставі судового рішення, 

ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його 

заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва 

та міста Севастополя;    

орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до 

нього засіб забезпечення кримінального провадження, зобов'язані 

протягом однієї години з моменту затримання повідомити про це раду 
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адвокатів регіону за місцем затримання у спосіб, що має належне 

підтвердження отримання такого повідомлення; 

4) забороняється проникнення в житло або інше володіння адвоката, 

кабінет або приміщення, в якому він здійснює адвокатську діяльність, 

проживає або перебуває, особистий чи службовий транспорт, проведення 

там огляду, обшуку чи будь-яких слідчих та/або негласних розшукових 

дій, прослуховування його телефонних розмов. Забороняється особистий 

обшук адвоката, а так само огляд, вилучення, тимчасовий доступ до його 

кореспонденції, речей та документів, у тому числі на електронних носіях, 

стеження за адвокатом, контролювання застосовуваних адвокатом для 

надання правової допомоги інформаційних систем і засобів зв’язку, зняття 

з них інформації.  

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 повідомляє про це раду адвокатів 

регіону за місцем проведення такої процесуальної дії, але не пізніше ніж за 

24 години; 

 5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками 

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 та 

близьких родичів, їхнє майно перебуває під охороною держави, яка 

забезпечує їх захист від протиправних посягань. Посягання на адвоката, 

прояв неповаги до нього, поширення недостовірних відомостей, які 

підривають його репутацію, погроза вбивством, насильством або 

знищенням чи пошкодженням його майна, житла, а також майна чи житла 

його близьких родичів, вбивство або замах на вбивство адвоката, членів 

його сім’ї або близьких родичів, поширення відомостей, що ганьблять 

адвоката, у зв’язку з його професійною діяльністю, тягнуть 

відповідальність встановлену законом;  

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки в порядку, 

встановленому законом. Адвокат має право на придбання засобів активної 

оборони в Україні (пістолетів і револьверів, призначених для відстрілу 

набоїв з гумовими кулями); 

8) забороняється залучати адвоката правоохоронними органами до 

конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-

розшукових заходів чи слідчих дій; 

9) забороняється збирання інформації в будь-якій формі та спосіб 

щодо спілкування адвоката з клієнтом та іншими особами;  

10) забороняється внесення подань, скарг, клопотань слідчим, 

прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду по 



 15 

провадженням та справам щодо правової позиції адвоката та будь-який 

інший вплив на його правову позицію; 

          11) забороняється втручання у правову позицію адвоката та 

ототожнення адвоката з клієнтом; 

12) 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) забороняється притягати до кримінальної чи іншої 

відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено 

право на зайняття адвокатською діяльністю) або погрожувати 

застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської 

діяльності згідно із законом; 

 14) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до 

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; 

15) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в 

особливому порядку. 

Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення 

кримінального провадження стосовно адвоката визначаються частиною 

другою цієї статті. 

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

володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, 

тимчасового доступу до речей і документів адвоката суд апеляційної 

інстанції 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. 

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 цим Законом. Для 

забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну 

слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального 

провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем 

проведення такої процесуальної дії. 

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. 
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Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного 

повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню 

відповідної процесуальної дії. 

Зазначені в цій статті процесуальні дії щодо адвоката проводяться з 

належним урахуванням судовими та правоохоронними органами положень 

Європейської конвенції з прав людини та основних свобод та відповідної 

практики Європейського суду з прав людини. Зокрема, процесуальні дії, 

проведені у відсутності представника ради адвокатів регіону, яку не було 

завчасно повідомлено про їх проведення, є незаконними, а дані, здобуті в 

результаті таких дій, є недопустимими доказами. 

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 та протоколів до неї, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики 

Європейського суду з прав людини. 

4. Відповідно до законодавства України адвокат має право 

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби для захисту 

особистої безпеки, безпеки членів його сім’ї та близьких родичів, а також 

свого житла і майна. 

5. Відомості, предмети (речі) та документи, отримані в ході 

оперативно-розшукових заходів або слідчих дій стосовно адвоката (у тому 

числі після зупинення або припинення його права на зайняття 

адвокатською діяльністю), не можуть бути використані в якості доказів 

обвинувачення, якщо вони стосуються доручення клієнта, відносно якого 

здійснювалась адвокатська діяльність. Вказані заборони не стосуються 

знаряддя (засобів) злочину, а також предметів (речей),  заборонених до 

обігу, або обіг яких обмежений у відповідності до законодавства України. 

6. Порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності 

тягнуть за собою відповідальність, встановлену Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, за умови відсутності у відповідних діях 

ознак кримінального правопорушення». 

 

25. Статтю 24 викласти у такій редакції: 

«Стаття 24. Адвокатський запит 

  1. Адвокатський запит - письмова вимога 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, а також до фізичних 

осіб - підприємців щодо питань, пов’язаних із здійсненням 

підприємницької діяльності,про надання інформації, копій документів, 

необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Відповідь на 

запит адвоката, адресований фізичній особі,  може бути надана за згодою 

такої особи. 
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В адвокатському запиті зазначаються номер та дата ордеру, а також 

відомості про адвоката, зазначені в Єдиному реєстрі адвокатів України. 

Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом будь-яких 

інших документів забороняється. 

 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. 

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій 

будь-яких форм власності,  громадських об’єднань, фізичні особи - 

підприємці, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше 

п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну 

інформацію, копії документів, крім таємної або службової інформації і 

копій документів, в яких міститься таємна або службова інформація. 

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. 

  У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає 

виготовлення копій документів обсягом більш як двадцять 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. 

Порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення 

у зв’язку з відмовою в наданні інформації на адвокатський запит, 

несвоєчасним або неповним наданням інформації, наданням інформації, 

що не відповідає дійсності, залишення запиту без відповіді, затверджується 

Радою адвокатів України». 

 

26. Статтю 26 викласти у такій редакції: 

 «Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської діяльності 

 1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про 

надання правової допомоги. 

Документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання 

правової допомоги, може  бути один з таких документів: 

1) договір про надання правової допомоги (витяг з договору про 

надання правової допомоги, підписаний сторонами); 
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2) довіреність; 

3) ордер; 

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 

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. 

У випадку, якщо клієнтом обмежено обсяг повноважень адвоката, адвокат 

зобов’язаний зазначити про це в ордері. Адвокат несе персональну 

відповідальність за внесення відомостей щодо обмеження своїх прав в 

ордер. Рада адвокатів України затверджує Положення про ордер та типову 

форму ордера. 

3. 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. 

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

клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих 

процесуальних дій». 

  

27. Пункт другий частини другої статті 27 викласти у такій редакції: 

«2) якщо клієнт невідкладно потребує надання захисту, 

представництва та інших видів правової допомоги, а укладення 

письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим 

укладенням договору в письмовій формі протягом трьох робочих днів, а 

якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий 

строк». 

  

28. Статтю 30 викласти у такій редакції: 

«Стаття 30. Гонорар 

1. Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. 

2. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна 

оплата, тощо), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, 

умови повернення тощо визначаються адвокатом, адвокатським бюро, 

адвокатським об'єднанням в договорі про надання правової допомоги. 

3. При встановленні між клієнтом та адвокатом, розміру гонорару, 

який є договірним, враховуються складність справи, кваліфікація і досвід 

адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Розмір 

гонорару визначається між клієнтом та адвокатом і відображається в 

договорі про надання правової допомоги з застосуванням загальних вимог 

договірного права. 
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4. До суми гонорару не включаються кошти, що вносяться клієнтом 

(іншою особою, яка діє в його інтересах) на покриття фактичних витрат 

адвоката, пов’язаних з виконанням договору про надання правової 

допомоги. 

5. Адвокат має право безоплатно здійснювати захист, 

представництво та надавати інші види правової допомоги клієнту, про що 

зазначається в договорі про надання правової допомоги». 

  

29. У статті 31: 

Частину третю викласти у такій редакції: 

«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; 

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

- з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, - з 

дня прийняття дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури відповідного рішення. 

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. Рішення дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено 

до суду. Оскарження таких рішень не зупиняє їх дії». 

 

Частину п’яту викласти у такій редакції:  

«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 

протягом терміну, на який його обрано, крім випадків, коли таке право 

зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної 

влади з’їздом адвокатів України». 

 

 30. Частини першу та третю статті 32 викласти у такій редакції:  

«1. Право на зайняття адвокатською діяльністю припиняється 

шляхом анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською 

діяльністю у разі: 

1) подання адвокатом письмової заяви про припинення права на 

зайняття адвокатською діяльністю; 
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2) визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його 

померлим; 

3) смерті адвоката; 

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; 

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. 

  … 

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; 

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 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 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату 

та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення дисциплінарної палати 

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». 

  

31.  Статтю 33 викласти у такій редакції:  

«Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної відповідальності 

адвоката 

  1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності в порядку дисциплінарного провадження виключно з 

підстав, передбачених цим Законом. 

2. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмового 

звернення, яке містить відомості про наявність у діях адвоката ознак 

дисциплінарного проступку. 

3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого 
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місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України, крім 

випадків, визначених цим Законом. 

4. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката, який є 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 

Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

України або його заступником». 

 

32.  Статтю 35 викласти у такій редакції: 

«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) попередження; 

2) штраф у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, що сплачується на рахунок ради адвокатів 

регіону за місцем перебування такого адвоката в Єдиному реєстрі 

адвокатів України протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про 

дане дисциплінарне стягнення; 

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; 

4) для адвокатів України - позбавлення права на зайняття 

адвокатською діяльністю з занесенням про це відомостей до Єдиного 

реєстру адвокатів України, а для адвокатів 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 від двох 

років чи безстроково. 

2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності протягом одного року з дня вчинення дисциплінарного 

проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або 

перебування  у відпустці». 

 

33. У статті 36: 

 

Частину першу викласти у такій редакції: 

«1. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури щодо поведінки адвоката має особа, чиї права та інтереси було 

порушено, а також органи державної влади та органи адвокатського 

самоврядування». 
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 У абзаці другому частини другої слова «заявою» замінити словом 

«зверненням». 

 

 34. Частину першу статті 37 доповнити новим пунктом п’ятим такого 

змісту: 

 «5) оскарження та перегляд рішення у дисциплінарній справі.». 

 

35. У статті 38: 

  

У частині другій перед словами «член дисциплінарної палати» 

додати речення такого змісту: 

«За зверненням голова дисциплінарної палати приймає рішення про 

призначення перевірки або відмову у призначенні перевірки. У разі 

прийняття рішення про проведення перевірки». 

 

У частині другій після слів «що не відповідає дійсності» додати 

слова «залишення запиту без відповіді,».  

 

У частині третій слово «заява» замінити словом «звернення». 

 

36. У статті 39: 

 

У частині першій слово «заява» замінити словом «звернення».  

 

У частині другій після слова «трьох» додати слово «робочих». 

 

У частині третій додати останнє речення такого змісту: 

«Оскарження до суду рішення про порушення дисциплінарної 

справи не зупиняє розпочатого дисциплінарного провадження». 

 

37. Статтю 40 викласти у такій редакції: 

«1. Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається 

дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення. 

2. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється у відкритому 

засіданні 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 
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провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на 

підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, 

користуватися правовою допомогою адвоката. 

  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 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 Національної асоціації 

адвокатів України. 

3. 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. Кожна із сторін має право 

застосовувати технічну аудіофіксацію розгляду дисциплінарної справи, 

матеріали якої повинні зберігатися у такій справі». 

 

38. Частину першу статті 41 після слів «закриття дисциплінарної 

справи» доповнити словами «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». 

 

39. У статті 42: 

 

У частині другій слово «заяви (скарги)» замінити на слово 

«звернення». 

 

Доповнити новою частинами третьою та четвертою такого змісту: 

         «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.  
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         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.». 

 

40.  Статтю 44 викласти у такій редакції: 

«Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування 

1. Завданнями адвокатського самоврядування є: 

1) забезпечення дотримання принципів адвокатської діяльності; 

2) забезпечення належного рівня якості надання адвокатами правової 

допомоги, сприяння безперервного підвищення рівня кваліфікації 

адвокатів; 

3) захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності; 

4) сприяння дотриманню гарантій адвокатської діяльності, захисту 

професійних прав адвокатів,  

5) вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів; 

6) створення сприятливих умов для здійснення адвокатської 

діяльності; 

7) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та 

адвокатську діяльність; 

8) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України; 

9) участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному 

законом». 

 

41. У статті 45: 

 

Частину першу викласти у такій редакції: 

«Національна асоціація адвокатів України є недержавною 

некомерційною самоврядною саморегульованою неприбутковою 

професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України, відомості 

про яких внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, та утворюється з 

метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування. 

Членство в Національній асоціації адвокатів України є обов’язковим для 

всіх адвокатів України». 

 

Частину третю викласти у такій редакції: 

«3. Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та 

діє через систему органів адвокатського самоврядування, передбачених 

цим Законом». 

 

42. Статтю 46 викласти у такій редакції: 

«Стаття 46. Система органів адвокатського самоврядування 

 1. Систему органів адвокатського самоврядування України 

складають: з’їзд адвокатів України, конференції адвокатів регіону 

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

Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вища кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя), Вища ревізійна комісія адвокатури, ревізійні комісії 

адвокатури регіонів». 

 

43. У статті 47: 

 

Пункт третій частини п’ятої викласти у такій редакції: 

«обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів 

України та дострокове відкликання його з посади». 

 

Пункт сьомий частини п’ятої викласти у такій редакції: 

«7) розгляд та затвердження звіту про діяльність ради адвокатів 

регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, звіту про 

виконання кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, висновків міжрегіональної ревізійної 

комісії, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України;». 

 

До частини п’ятої додати новий пункт восьмий такого змісту: 

«8) перегляд рішень ради адвокатів регіону». 

Відповідно пункт восьмий вважати пунктом дев’ятим.  

 

44. У частині другій статті 49 слова «ведення діловодства» замінити 

словами « «роботу секретаріату». 

 

45.  У абзаці другому частини другої статті 50 слова «ведення 

діловодства» замінити словами «роботу секретаріату кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури та є за посадою членом Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури». 

 

46. У статті 52: 

 

Абзац перший частини другої викласти у такій редакції: 

«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, який за посадою є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури відповідного регіону, голова і два заступники голови. Голова і 

два заступники голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України. 

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

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури». 

 

Абзац другий частини третьої викласти у такій редакції: 

«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. У разі відкликання з посади члена Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, він втрачає також посаду голови 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури». 

 

У частині шостій додати останнє речення такого змісту: 

«У випадку рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним». 

 

47. У статті 54: 

 

Частину другу викласти у такій редакції: 

«2. У з’їзді адвокатів України беруть участь делегати, повноваження яких 

визначаються Порядком проведення з’їзду адвокатів України, 

затвердженим Радою адвокатів України». 

 

 Останній абзац частини сьомої викласти у такій редакції: 

«З’їзд адвокатів України приймає рішення про сплату щорічних 

внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, визначає напрями їх використання. Розмір щорічних 

внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

не може перевищувати розміру однієї мінімальної заробітної плати». 

 

48. У статті 55: 

 

Пункти шостий, одинадцятий та дванадцятий частини четвертої 

викласти у такій редакції: 

«6) встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх 

розподіл і використання між усіма органами адвокатського 

самоврядування та встановлює відповідальність адвокатів за несплату 

таких внесків;  

… 

11) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів 

регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів та конференцій 

адвокатів регіонів; 

 … 

12) визначає засіб масової інформації Національної асоціації 

адвокатів України;». 
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Доповнити частину четверту новими пунктами чотирнадцятим та 

п’ятнадцятим такого змісту: 

«14) надає роз’яснення з питань застосування законодавства про 

адвокатуру, адвокатську діяльність, які є обов’язковими для виконання; 

 15) встановлює плату за складання кваліфікаційного іспиту».  

Відповідно пункт п’ятнадцятий вважати пунктом шістнадцятим.  

  

49. У статті 58: 

 

У частині другій слово «трьох» замінити словом «п’яти». 

 

50. Абзац другий частини другої викласти у такій редакції: 

«Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби 

покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради 

адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 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». 

 

 Частину третю викласти у такій редакції:  

«Фінансування органів адвокатського самоврядування, 

розпорядження коштами та майном здійснюється відповідно до 

кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів та 

з’їздом адвокатів України, у межах коштів, визначених у порядку 

розподілу надходжень від щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування. З’їзд адвокатів України вправі делегувати 

питання затвердження кошторису Раді адвокатів України. Рада адвокатів 

України вправі розробити та затвердити зведений кошторис системи 

органів адвокатського самоврядування. За рішенням Ради адвокатів 

України може бути здійснено розподіл щорічних внесків адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та інших внесків 

серед органів адвокатського самоврядування в Україні в залежності від їх 

потреб». 

  

51. У статті 59: 

 

Частину першу доповнити реченнями такого змісту: 

«1. Адвокат іноземної держави - учасниці Світової організації 

торгівлі може здійснювати адвокатську діяльність в Україні з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом. Адвокат іноземної держави може 
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надавати правову допомогу на території України виключно з питань права 

відповідної іноземної держави та/або міжнародного права». 

 

 Частину другу доповнити останнім реченням такого змісту: 

«Порядок звернення та перелік відповідних документів 

затверджується Радою адвокатів України». 

 

 Частину шосту доповнити останнім реченням такого змісту: 

«Адвокат іноземної держави не має права брати участь в роботі 

органів адвокатського самоврядування». 

 

 

ІІ. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, 

ст.88). 

 

1. Статтю 45 викласти у такій редакції: 

«Стаття 45. Захисник, його права та гарантії діяльності 

1. Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, 

стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію). 

2. Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено 

до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному 

реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або 

припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. 

3. Права захисника та гарантії його діяльності, передбачені цим 

Кодексом, а також Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» повинні бути забезпечені оперативним підрозділом, слідчим, 

керівником органу досудового розслідування, прокурором, слідчим 

суддею, судом. 

4. З моменту надання документів, передбачених статтею 50 цього 

Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду, захисник здійснює 

захист на всіх стадіях та видах кримінального провадження і має наступні 

права: 

1) до першого та перед кожним наступним допитом підозрюваного 

або обвинуваченого мати побачення з ним з дотриманням умов, що 

забезпечують конфіденційність спілкування; 

2) мати побачення з обвинуваченим та засудженим, чи з особою, до 

якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, та з 

особою, щодо якої вирішується питання про екстрадицію; 

3) ініціювати проведення слідчих, розшукових та негласних слідчих 

розшукових дій, інших процесуальних дій; 
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4) застосовувати технічні засоби, у тому числі аудіо та відеозапис, 

при провадженні тих процесуальних дій, в яких бере участь захисник, а 

також при ознайомленні з матеріалами справи;  

5) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду 

докази; 

6) безперешкодно знайомитися в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, 

об'єднаннях громадян з документами та іншими джерелами інформації, 

необхідними для здійснення захисту та надання правової допомоги крім 

тих, що містять таємну або службову інформацію, та отримувати копії 

таких документів;  

7) залучати спеціалістів та експертів з питань, що вимагають 

спеціальних знань, та отримувати їх висновки; 

8) бути належно та в строки, встановлені цим Кодексом, 

повідомленим про дату, час та зміст будь-яких процесуальних дій, брати 

участь в їх проведенні, під час яких ставити запитання учасникам 

процесуальних дій, знайомитися з протоколами проведених процесуальних 

дій, подавати свої зауваження та заперечення, в тому числі власноручно 

щодо порядку їх проведення, із занесенням до протоколу, та отримувати 

копії протоколів цих процесуальних дій; 

9) заявляти клопотання та відводи, робити заяви та заявляти 

протести; 

10) знайомитися з протоколами проведених оперативно-розшукових, 

слідчих розшукових, негласних розшукових та інших процесуальних дій, 

вносити зміни, доповнення та зауваження до них, в тому числі 

власноручно; ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується 

затримання підозрюваного або обвинуваченого чи застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження або повідомлення про підозру, з 

матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому цим 

Кодексом, вимагати відкриття матеріалів кримінального провадження та 

отримувати їх копії; 

11) висловлювати під час проведення процесуальних дій на 

досудовому розслідуванні свою думку щодо клопотань, заяв та інших дій 

учасників кримінального провадження та знайомитися із процесуальними 

результатами розгляду таких клопотань, заяв та інших звернень; 

12) мати доступ до матеріалів кримінального провадження та 

отримувати належним чином завірені копії процесуальних документів та 

письмові повідомлення на будь-якій стадії кримінального провадження; 

13) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність працівника 

(співробітника) оперативних підрозділів, слідчого, прокурора, керівника 

органу досудового розслідування, слідчого судді або суду; 

14) брати участь під час досудового розслідування або судового 

розгляду у допиті свідків сторони обвинувачення, потерпілих або вимагати 

їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту, 
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потерпілого на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення, та брати 

участь в таких допитах; 

15) бути завчасно повідомленим про будь-які зустрічі або 

спілкування сторони обвинувачення із суддею з питань, що стосуються 

кримінального провадження, в якому захисник бере участь, та бути 

присутнім на них. Якщо адвокату стане відомо про таку зустріч або 

спілкування за його відсутності, це є безумовною підставою для відводу 

судді; 

16) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо дій 

учасників судового провадження, робити заяви та заявляти протести; 

17) виступати в судових дебатах, обмінюватися репліками та 

надавати копії письмових виступів в судових дебатах; 

18) знайомитися з протоколами, додатками до них, журналами 

судового засідання та носіями інформації, за допомогою яких зафіксовані 

процесуальні дії, отримувати належним чином завірені їх копії та подавати 

свої зауваження; 

19) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку 

процесуальні рішення та ініціювати їх перегляд, а також знати про подані 

на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на 

них заперечення. 

Усі зазначені в цій статті права захисника обумовлюють 

кореспондуючі обов’язки суду, прокурора та слідчого. 

5. Захисник користується також іншими правами, визначеними цим 

Кодексом, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та 

іншими нормами законодавства України та міжнародними договорами 

України. 

6. Захисник є самостійним у своїй процесуальній діяльності, 

втручання в яку забороняється. Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, 

фізичні особи-підприємці зобов'язані виконувати законні вимоги 

захисника. 

7. Адвокат має право залучати помічника. Помічник адвоката, дані 

про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, діє на підставі 

посвідчення помічника адвоката та довіреності, виданої та підписаної 

адвокатом в простій письмовій формі. Помічник адвоката має право 

робити витяги та копії з матеріалів справи з використанням власних 

технічних засобів, одержувати копії рішень, ухвал, інформацію про рух 

справи, знімати копії з журналу судового засідання та отримувати копії 

запису фіксування судового засідання технічними засобами, подавати до 

суду процесуальні документи, пов’язані зі справою». 

 

2. У частині першій статті 47 слово «передбачені» замінити словами 

«не заборонені». 

 

3. Частину першу статті 50 викласти у такій редакції: 
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«1. Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні 

підтверджуються ордером». 

 

 4. Частину четверту статті 58 доповнити останнім реченням такого 

змісту: 

«Адвокат, який здійснює представництво потерпілого в 

кримінальному провадженні, має такі ж гарантії та процесуальні права, що 

й адвокат-захисник, за виключенням реалізації процесуальних прав 

потерпілого». 

  

5. Частину третю статті 63 доповнити другим реченням такого 

змісту: 

«Адвокат, який здійснює представництво цивільного позивача в 

кримінальному провадженні, має такі ж гарантії та процесуальні права, що 

і адвокат-захисник, за виключенням реалізації процесуальних прав, що 

безпосередньо пов’язані зі статусом цивільного позивача». 

 

 6. Частину першу статті 66 доповнити останнім абзацом такого 

змісту: 

«Адвокат, який надає правову допомогу свідку в кримінальному 

провадженні, має такі ж гарантії та процесуальні права, що й адвокат-

захисник, за виключенням реалізації процесуальних прав, що 

безпосередньо пов’язані зі статусом свідка». 

 

7. Частину першу статті 75 доповнити новим пунктом шостим такого 

змісту: 

«6) якщо він зустрічався або спілкувався із стороною обвинувачення 

з питань, що стосуються кримінального провадження, в якому бере участь 

захисник, у відсутність останнього». 

  

 8. Статтю 115 доповнити новими частинами восьмою та дев’ятою 

такого змісту: 

«8. Негайність вчинення будь-якої дії або прийняття рішення означає 

здійснення їх відразу з настанням тих обставин, на які вказується, до 

вчинення будь-яких інших дій (прийняття рішень), але в будь-якому разі 

не пізніше 12 годин з моменту настання відповідних обставин. 

9. Завчасність вчинення будь-якої дії означає здійснення її 

заздалегідь, перед початком настання обставин, на які вказується, без 

невиправданої затримки, але в будь-якому разі не пізніше 24 годин до 

відповідного початку». 

 

 9. Частину другу статті 120 доповнити реченням такого змісту: 

«Вирішення питання відшкодування цих витрат вирішуються судом 

при ухваленні судового рішення в кримінальному провадженні за 

правилами Цивільного процесуального кодексу України». 
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 10. Частину четверту статті 216 після слів «працівниками 

правоохоронних органів,» додати слово «адвокатами». 

 

 11. Частину першу статті 220 викласти у такій редакції: 

«1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи 

законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій, 

бездіяльності та процесуальних рішень слідчий, прокурор зобов’язані 

розглянути в строк не більше трьох днів з дня подання і задовольнити їх за 

наявності відповідних підстав». 

 

 12. Доповнити статтю 223 новою частиною восьмою такого змісту: 

«8. Забороняється проникнення в житло або інше володіння 

адвоката, кабінет або приміщення, в якому він здійснює адвокатську 

діяльність, проживає або перебуває, особистий чи службовий транспорт, 

проведення там огляду, обшуку чи будь-яких слідчих та/або негласних 

розшукових дій, прослуховування його телефонних розмов. Забороняється 

особистий обшук адвоката, а так само огляд, вилучення, тимчасовий 

доступ до його кореспонденції, речей та документів, у тому числі на 

електронних носіях, стеження за адвокатом, контролювання 

застосовуваних адвокатом для надання правової допомоги інформаційних 

систем і засобів зв’язку, зняття з них інформації.  

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 Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Для забезпечення його участі 

службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи 

застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно 

повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої 

процесуальної дії, але не пізніше ніж за 24 години. 

Зазначені процесуальні дії, проведені у відсутність представника 

ради адвокатів регіону, яку не було завчасно повідомлено про їх 

проведення, є незаконними, а дані, здобуті в результаті таких дій, є 

недопустимими доказами». 

 Відповідно частину восьму вважати частиною дев’ятою. 

 

 13. Статтю 246 доповнити новою частиною сьомою такого змісту: 

«7. Забороняється проводити будь-які негласні слідчі (розшукові) дії 

щодо адвокатів, у тому числі в їх житлі чи іншому володінні». 

 

 14. Статтю 262 доповнити новою частиною шостою такого змісту: 

«6. Забороняється огляд, вилучення, тимчасовий доступ до його 

кореспонденції, речей та документів, у тому числі на електронних носіях, 

стеження за адвокатом, контролювання застосовуваних адвокатом для 
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надання правової допомоги інформаційних систем і засобів зв’язку, зняття 

з них інформації.  

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 Законом «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». Для забезпечення його участі 

службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи 

застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно 

повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої 

процесуальної дії, але не пізніше ніж за 24 години». 

  

15. Статтю 482 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту: 

«5. Кримінальне провадження щодо адвоката здійснюється 

відповідно до цього Кодексу, а також Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

 

 

 ІІІ. Внести зміни до Кримінального кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131). 

 

1. Статтю 397 викласти у такій редакції: 

«Стаття 397.  Порушення прав адвоката, захисника або представника 

         1. Вчинення в будь-якій формі перешкод здійсненню діяльності 

захисника, адвоката чи представника особи по наданню правової 

допомоги, або порушення встановлених законом гарантій їх статусу, будь-

яке порушення адвокатської або іншої захищеної законом таємниці, - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів  

доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років, або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох 

років.  

2. Ті  самі  дії,  вчинені  службовою  особою з використанням свого 

службового становища, або розповсюдження чи використання в будь-який 

спосіб відомостей, що становлять адвокатську або іншу захищену законом 

таємницю, - 

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот  неоподатковуваних 

мінімумів  доходів  громадян або обмеженням волі на строк до трьох  

років,  з позбавленням права обіймати певні посади  або  займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років». 

 

 

 IV. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). 

 



 34 

1. Пункт двісті двадцять шостий частини першої статті 14 доповнити 

наступними абзацами: 

«Індивідуальна адвокатська діяльність - це незалежна професійна 

діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги клієнту відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Адвокатське бюро для цілей цього Кодексу означає юридичну особу, 

створену одним адвокатом на підставі Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», яка діє на підставі статуту.  

Адвокатське об’єднання для цілей цього Кодексу означає юридичну 

особу, створену шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників) 

на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

яка діє на підставі статуту;». 

 

2. Підпункт а)  пункту шостого частини десятої статті 138 викласти у 

такій редакції: 

«138.10.6. інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових 

витрат), не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією 

товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:  

а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до 

Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до 

неприбуткових організацій, визначених у статті 157 цього розділу в 

розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку 

попереднього звітного року, за винятком сум коштів або вартості товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих адвокатським бюро та 

адвокатським об’єднанням за договорами про надання правової допомоги, 

які включаються до складу витрат у повному розмірі, без застосування 

обмеження в чотири відсотки;». 

 

3. У статті 157: 

 

Пункт б) частини першої викласти у такій редакції: 

«б) благодійними фондами і благодійними організаціями, 

створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної 

діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання 

реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та 

соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, 

оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та 

наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, 

громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій 

інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним 

законом; науково-дослідними установами та вищими навчальними 

закладами III - IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру 

наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, 
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музеями та музеями-заповідниками; Національною асоціацією адвокатів 

України та органами адвокатського самоврядування, створеними та 

діючими на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність;». 

 

Пункт г) частини першої викласти у такій редакції: 

«г) іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичними 

особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з 

нормами відповідних законів, адвокатськими бюро та адвокатськими 

об’єднаннями;». 

  

Частину третю доповнити останнім пунктом такого змісту: 

«щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування, в тому числі внесків, які надходять в 

порядку їх розподілу між органами адвокатського самоврядування у 

відповідності до їх потреб, внесків осіб за проходження стажування, інших 

внесків, пов’язаних з безпосередньою діяльністю органів адвокатського 

самоврядування». 

 

 Частину п’яту викласти у такій редакції: 

«157.5. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових 

організацій, визначених у підпункті "г" пункту 157.1 цієї статті, отримані у 

вигляді:  

  разових або періодичних внесків, відрахувань засновників, членів та 

учасників;  

   коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям у 

вигляді пасивних доходів та від провадження їх основної діяльності, крім 

грошових коштів та майна, отриманих адвокатським бюро або 

адвокатським об’єднанням за договорами про надання правової допомоги, 

що оподатковуються відповідно до п. 157.17 цього Кодексу;  

   дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, 

державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому 

числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні 

послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх 

одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін». 

  

Перше речення абзацу третього частини п’ятнадцятої викласти у 

такій редакції: 

 «До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, 

виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, 

визначеними в підпунктах "в" - "ґ" пункту 157.1 цієї статті, особам, іншим, 

ніж засновники (члени, учасники) таких організацій, за винятком 

адвокатських бюро та адвокатських об’єднань, де операції з надання 

товарів, виконання робіт, надання послуг адвокатськими бюро та 

адвокатськими об’єднаннями особам іншим, ніж засновники (члени, 
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учасники), включається до основної діяльності таких неприбуткових 

організацій». 

  

Доповнити статтю 157 новою частиною сімнадцятою такого змісту: 

«157.17. Адвокатські бюро, адвокатські об’єднання утримуються за 

рахунок разових або періодичних внесків, відрахувань адвокатів їх 

засновників та/або учасників. 

Грошові кошти, які отримує адвокатське бюро або адвокатське 

об’єднання за договорами про надання правової допомоги, не є їх 

власністю та розподіляються між їх адвокатами засновниками, учасниками 

відповідно до статуту відповідної юридичної особи та/або угоди між 

засновниками, учасниками адвокатського об’єднання (партнерської угоди). 

Не розподіляються між адвокатами засновниками, учасниками бюро, 

об’єднання кошти, які отримані бюро чи об’єднанням за договорами про 

надання правової допомоги, але їх повністю або частково належить 

виплатити в якості гонорару іншим адвокатам, яких адвокатське бюро, 

адвокатське об’єднання залучало до виконання укладених бюро чи 

об’єднанням договорів про надання правової допомоги на договірних 

засадах. 

Доходом адвоката від здійснення адвокатської діяльності у формі  

адвокатського бюро або адвокатського об’єднання вважаються кошти, 

отримані адвокатом від таких бюро чи об’єднання, в тому числі і через їхні 

каси. За умови, якщо адвокат – учасник адвокатського бюро чи 

адвокатського об’єднання оподатковується за правилами, визначеними 

статтями 291-300 цього Кодексу, без реєстрації фізичною особою – 

підприємцем, то дохід адвоката від здійснення ним адвокатської діяльності 

в формі адвокатського бюро чи об’єднання оподатковується за цими ж 

правилами.  

Під терміном «угода між учасниками адвокатського об’єднання» для 

цілей цього підпункту слід розуміти письмову угоду між адвокатами 

засновниками, учасниками адвокатського об’єднання щодо порядку участі 

у здійсненні діяльності такого об’єднання та розподілу грошових коштів 

між собою, отриманих від такої діяльності (партнерська угода)». 

  

4. У статті 178: 

 

Доповнити частину першу новим абзацом такого змісту: 

«Особи, які мають намір здійснювати індивідуальну адвокатську 

діяльність або здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність, мають 

право оподатковуватися за правилами, визначеними статтями 291-300 

цього Кодексу, без реєстрації фізичною особою – підприємцем». 

  

Доповнити частину другу новим реченням такого змісту: 
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«Доходи громадян від провадження індивідуальної адвокатської 

діяльності можуть за вибором адвоката оподатковуватися за правилами, 

визначеними статтями 291-300 цього Кодексу». 

 

 Доповнити статтю 178 новою частиною восьмою такого змісту: 

«178.8. Положення пунктів 178.3-178.7 статті 178 цього Кодексу 

застосовуються до осіб, що займаються індивідуальною адвокатською 

діяльністю, якщо такі особи не обрали спрощену систему оподаткування 

відповідно до положень цього Кодексу». 

 

 5.  У статті 293: 

 

Абзац другий пункту другого частини третьої після слів 

«напівдорогоцінного каміння,» доповнити словами «та осіб, які 

здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність». 

 

 Пункт третій частини восьмої доповнити новим абзацом такого 

змісту: 

«Особи, які займаються індивідуальною адвокатською діяльністю та 

є платниками єдиного податку п’ятої групи, які перевищили в податковому 

(звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 

291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку 

єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані в порядку, 

встановленому цією главою, перейти на сплату податків і зборів, 

передбачених для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, 

за ставками та правилами, встановленими пунктами 178.2.-178.7. цього 

Кодексу». 

 

 V. Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст.207). 

 

 1. У статті 9: 

 

Частину першу доповнити новим реченням такого змісту: 

«Представником фізичної особи може бути адвокат, відомості про 

якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України». 

 

 Частину п’яту доповнити новим реченням такого змісту: 

«Повноваження адвоката також можуть бути підтверджені або 

ордером, або договором про надання правової допомоги, або дорученням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги». 
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 VI. Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21). 

 

1.  Частину другу статті 8 викласти у такій редакції: 

«2. Засудженому гарантується право на  правову  допомогу.  Для 

одержання   правової   допомоги   засуджені  мають право  користуватися 

послугами адвокатів».  

 

 

VII. Внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492). 

 

1. Частину першу статті 12 викласти у такій редакції: 

«1. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу. 

Для надання правової допомоги при розгляді і вирішенні справ у судах в 

Україні діє адвокатура». 

 

2. Частину першу статті 38 викласти у такій редакції: 

«1. Сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає 

права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші 

заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про 

усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через 

представника, яким може бути виключно адвокат України, відомості про 

якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України.  

Дія даного положення не стосується тих органів (установ) та осіб, які 

здійснюють представництво відповідно до діючих законів.». 

 

 3. Частину першу статті 40 викласти у такій редакції: 

«1. Представником у суді може бути адвокат або інша особа, 

зазначена у статті 38 цього Кодексу». 

 

4. Частину четверту статті 42 викласти у такій редакції: 

«4. Повноваження адвоката також можуть бути підтверджені або 

ордером, або договором про надання правової допомоги, або дорученням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги». 

 

 5.  Статтю 46 доповнити новою частиною шостою такого змісту: 

«6. Представник, що має статус адвоката, має право залучати 

помічника. Помічник адвоката, дані про якого внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України, діє на підставі посвідчення помічника адвоката та 

довіреності, виданої та підписаної адвокатом в простій формі. Довіреність, 

зазначена в даній статті, не потребує додаткового посвідчення. Помічник 

адвоката має право робити витяги та копії з матеріалів справи з 

використанням власних технічних засобів, одержувати копії рішень, ухвал, 
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знімати копії з журналу судового засідання та отримувати копії запису 

фіксування судового засідання технічними засобами, подавати до суду 

процесуальні документи повязані зі справою та отримувати інформацію 

про хід справи». 

  

6. Статтю 56 виключити. 

  

7. Доповнити статтю 84 новою частиною третьою такого змісту: 

«3. Розмір витрат на правову допомогу визначається на підставі 

платіжних документів, що підтверджують оплату правової допомоги за  

підготовку та ведення справи». 

 Відповідно частину третю вважати частиною четвертою. 

 

 

VIII. Внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства 

України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, 

ст.446). 

 

1. Частину другу статті 16 викласти у такій редакції: 

«2. Для надання правової допомоги при розгляді і вирішенні справ у 

судах в Україні діє адвокатура. Порядок і умови надання правової 

допомоги, права й обов'язки адвокатів, які беруть участь в 

адміністративному процесі і надають правову допомогу, визначаються цим 

Кодексом та іншими законами». 

 

 2. Частину другу статті 56 викласти у такій редакції: 

«2. Представником в адміністративному процесі може бути адвокат 

України, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів 

України.  

Дія даного положення не стосується тих органів (установ) та осіб, які 

здійснюють представництво відповідно до діючих законів». 

 

 3. Частину п’яту статті 58 викласти у такій редакції: 

«5. Повноваження адвоката як представника також можуть бути 

підтверджені або ордером, або договором про надання правової допомоги, 

або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 

Якщо представником є адвокат, то крім прав, визначених статтях 49 

та 51, він має право залучати помічника. Помічник адвоката, дані про 

якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, діє на підставі 

посвідчення помічника адвоката та довіреності, виданої та підписаної 

адвокатом. Довіреність, зазначена в даній статті, не потребує додаткового 

посвідчення. Помічник адвоката має право робити витяги та копії з 

матеріалів справи з використанням власних технічних засобів, одержувати 

копії рішень, ухвал, знімати копії з журналу судового засідання та 
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отримувати копії запису фіксування судового засідання технічними 

засобами, подавати до суду процесуальні документи, повязані зі справою». 

  

 IX. Внести зміни до Господарського процесуального кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56). 

 

 1.  Статтю 22 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: 

«Представник, що має статус адвоката, має право залучати 

помічника. Помічник адвоката, дані про якого внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України, діє на підставі посвідчення помічника адвоката та 

довіреності, виданої та підписаної адвокатом в простій письмовій формі. 

Помічник адвоката має право робити витяги та копії з матеріалів справи з 

використанням власних технічних засобів, одержувати копії рішень, ухвал, 

інформацію про рух справи, знімати копії з журналу судового засідання та 

отримувати копії запису фіксування судового засідання технічними 

засобами, подавати до суду процесуальні документи повязані зі справою». 

 

 2.  У статті 28: 

 

Частину першу викласти у такій редакції: 

«Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть адвокати, 

відомості про яких внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, або, 

разом з ними, представники органів юридичних осіб, що діють у межах 

повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами». 

 

 Частину п’яту викласти у такій редакції: 

«Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді 

особисто або через адвоката». 

 

 Частину сьому викласти у такій редакції: 

«Повноваження адвоката як представника можуть також 

посвідчуватися або ордером, дорученням органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або 

договором». 

 

X. Внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, 

ст.529). 

 

1.  Частину першу статті 146 доповнити новим пунктом 13
1
) такого 

змісту: 

«13
1
) створює для адвокатів належні умови для реалізації 

професійних прав адвокатів у судах шляхом виділення в приміщеннях 

судів придатних для роботи адвокатів з клієнтами кабінетів (кімнат);». 
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XI. Внести зміни до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ( Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 ). 

 

1. Доповнити статтею 26-1 такого змісту: 

«Стаття 26-1. Передача відомостей про державну реєстрацію 

адвокатського бюро  до ради адвокатів регіону 

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації адвокатського 

бюро зобов'язаний передати відповідній раді адвокатів регіону відомості з 

реєстраційної  картки на проведення державної реєстрації адвокатського 

бюро». 

 

 2.  Доповнити статтею 40-1 такого змісту: 

«Стаття 40-1.  Порядок повідомлення ради адвокатів регіону про 

реєстрацію реорганізації або припинення адвокатського бюро 

1. Державний   реєстратор   у   день  державної  реєстрації 

реорганізації або припинення адвокатського бюро зобов'язаний  надіслати  

відповідній раді адвокатів регіону повідомлення про проведення державної 

реєстрації  реорганізації або припинення  адвокатського бюро  із 

зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру та відомості  реєстраційної картки на проведення 

державної реєстрації реорганізації або припинення  адвокатського бюро». 

 

XII. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, 

додаток до № 51, ст.1122). 

 

1.  Частину третю статті 212-3 викласти у такій редакції: 

«Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає 

дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит Ради адвокатів 

України,  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, рад адвокатів 

регіону, запит кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх голів, 

заступників та членів  відповідно до Закону України "Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність" - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

 

 2.  Статтю 271 викласти у такій редакції: 

«Стаття 271. Захисник 

      У розгляді справи про адміністративне  правопорушення  можуть 

брати  участь  адвокат,  інший  фахівець  у галузі права,  який за законом 

має право на надання  правової  допомоги  особисто  чи  за дорученням  

юридичної  особи.  Ці  особи мають право знайомитися з матеріалами 
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справи;  заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його  запросила,  

від  її  імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи),  який 

розглядає  справу,  а  також  мають  інші права, передбачені законами 

України.  

Повноваження   адвоката   на   участь   у   розгляді   справи 

підтверджуються   довіреністю   на   ведення  справи,  посвідченою 

нотаріусом  або посадовою особою, якій відповідно до закону надано 

право  посвідчувати  довіреності, або ордером чи дорученням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги,  або  договором про надання правової допомоги. 

Повноваження адвоката,   призначеного   Центром   з   надання 

безоплатної   вторинної   правової    допомоги,    підтверджуються 

дорученням,  що  видається Центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Крім прав, визначених статтею 268 цього Кодексу, адвокат має право 

залучати помічника. Помічник адвоката, дані про якого внесено до 

Єдиного реєстру адвокатів України, діє на підставі посвідчення помічника 

адвоката та довіреності, виданої та підписаної адвокатом в простій 

письмовій формі. Помічник адвоката має право робити витяги та копії з 

матеріалів справи з використанням власних технічних засобів, одержувати 

копії рішень, ухвал, інформацію про рух справи, знімати копії з журналу 

судового засідання та отримувати копії запису фіксування судового 

засідання технічними засобами, подавати до суду процесуальні документи 

повязані зі справою». 

 

XIІІ. Прикінцеві та перехідні положення. 

 

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, крім внесення змін до частини 2 статті 19 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», частини 2 статті 8 

Кримінально-виконавчого кодексу України, частини 1 статті 12, частини 1 

статті 38, частини 1 статті 40, статті 56 Цивільного процесуального 

кодексу України, частини 2 статті 16, частини 2 статті 56 Кодексу 

адміністративного судочинства України, частин 1, 5 статті 28 

Господарського процесуального кодексу України, які вступають в силу 

через рік з дня набрання чинності даним Законом. 

  2. Усі органи адвокатського самоврядування, що  утворені і діють на 

час набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої 

повноваження у тому ж складі та протягом строку, на який їх було обрано, 

за виключенням осіб,  зазначених в пункті 4 Розділу II цього Закону. 

  3. З дати набрання чинності цим Законом, повноваження членів 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обраних до її 

складу у відповідності до положень Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року, припиняються, за 

виключенням повноважень Голови та двох його заступників, обраних 
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З’їздом адвокатів України. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури продовжує свою діяльність у новому складі у відповідності до 

положень цього Закону. 

  4. Особа, яка не подала протягом шести місяців з моменту набуття 

чинності цим Законом заяви про первісне внесення відомостей про себе, як 

адвоката, до Єдиного реєстру адвокатів України, втрачає право на зайняття 

адвокатською діяльністю. 

 

Голова Верховної Ради  

 України 

 

 

 


