
 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ 

З ПРИВОДУ ПОРУШЕННЯ ПРАВ АДВОКАТІВ 

 

Від імені Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України 

та себе особисто засвідчую Вам велику повагу та звертаюся до Вас з приводу 

порушення прав адвокатів. 

Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною 

професійною організацією, яка об’єднує понад 50 тисяч адвокатів України та 

утворена з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, 

підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, зміцнення 

авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів 

організації. 

НААУ стало відомо про те, що група адвокатів може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності внаслідок сфабрикованих обвинувачень та 

політично вмотивованих кримінальних проваджень стосовно адвоката - одного з 

колишніх міністрів юстиції. 

Адвокати Таїсія Білоцька, Юрій Іващенко, Вікторія Коваль та Андрій 

Бондарь повідомили про отримання ними інформації щодо зміни раніше 

повідомленої підозри у справі про державні закупівлі Міністерства юстиції 

України в рамках Загальнодержавної програми адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу. Такі ж відомості отримано зі ЗМІ та від 

адвоката Ю. Іващенка – захисника адвоката О. Лукаш. 



 
 
 

 

Вони акцентують увагу на своїй законній діяльності в межах 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, прийнятої у 2004 році, яка визначає механізм досягнення 

Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям 

набуття членства в Європейському Союзі. Її механізм включає адаптацію 

законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, 

необхідні для ефективного правотворення та правозастосування. 

Цією Програмою передбачено  конкретні заходи з адаптації законодавства 

(в тому числі інституціональні перетворення), прогнозовані строки їх виконання, 

обсяги видатків (у тому числі видатків на підготовку нормативно-правових актів, 

навчання, інституціональні зміни, проведення порівняльно-правових досліджень, 

переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовку глосарію 

термінів acquis communautaire тощо) за щорічним планом заходів з виконання 

Програми, який готується Координаційною радою з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, погоджується з Комітетом 

Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції та затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Адвокати вказують, що різні суб’єкти, які здійснювали реалізацію  послуг 

на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» на підставі 

закупівель Міністерства юстиції України, у тому числі, комплексних 

порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України 

законодавству Європейського Союзу, діяли в межах правового поля. 

Такі закупівлі проводились протягом декількох років, в тому числі, в межах 

дії Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами, та підготовки до укладення в 

подальшому Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. Результати цих закупівель розміщені на 

офіційному сайті Міністерства юстиції України. 

Незважаючи на зміну політичного вектору у 2013 році з боку тодішнього 

Президента та уряду, українські адвокати, як фактичні виконавці, докладали всіх 

зусиль для дотримання Україною своїх зобов’язань перед європейськими 

партнерами з метою забезпечення законодавчого плацдарму для укладання Угоди 



 
 
 

 

про Асоціацію та реалізації наміченого раніше європейського та 

євроатлантичного курсу. 

Проте, навіть вже після перемоги Революції Гідності та очевидного курсу 

на євроінтеграційні процеси, слідчими Генеральної прокуратури України були 

відкриті кримінальні провадження щодо виконавців цих державних закупівель. У 

переважній більшості, в них фігурували адвокати, які вказують, що незважаючи 

на очевидні та реальні  результати досліджень, представники органів досудового 

слідства вочевидь абсурдно заперечували проведення реальних наукових 

досліджень, намагаючись стверджувати про підписання договорів лише з метою 

юридичних підстав для перерахування грошових коштів Міністерства юстиції 

України на рахунки суб’єктів виконання послуг. 

Кримінальні провадження, як вказують  адвокати, були розпочаті з 

політичних мотивів для намагання підтвердити інформацію, яка була подана 

Генеральною прокуратурою України до Ради Європейського Союзу з вимогою 

застосувати до Лукаш О.,  обмежувальні заходи (санкції).  На момент початку 

кримінального провадження Лукаш О.Л. була адвокатом, а кримінальне 

переслідування  було розпочате виключно за її активну політичну і правозахисну 

діяльність. 

Пізніше, у 2018 році Рада Європейського Союзу визнала, що санкції були 

застосовані безпідставно, а рішення були прийняті на підставі неправдивої 

інформації, яка подавалась Генеральною прокуратурою України. 

Під тиском міжнародних інституцій, куди зверталися адвокати, кримінальні 

провадження були зупинені і жодних слідчих дій кілька років не здійснювалось. 

Під час брифінгу 20.11.2017 року Генеральний прокурор України Юрій 

Луценко зазначив, що заступники Генпрокурора Юрій Столярчук і Анжела 

Стрижевська не погоджують повідомлення про зміну підозри екс-міністру 

юстиції Олені Лукаш через недостатність зібраних доказів. 

Повторну аналогічну заяву Генеральний прокурор України Юрій Луценко 

зробив у березні 2018 року. 

Впродовж всього часу кримінального провадження сторона захисту 

неодноразово ставила питання про порушення органом досудового розслідування 

розумних строків досудового розсовування, безпідставного затягування 

завершення кримінального провадження. 



 
 
 

 

Занепокоєне діями Генеральної прокуратури України, скликалось екстрене 

засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 

Національної асоціації адвокатів України, де обговорювалась ситуація, що 

склалася. 

Даними кримінальними провадженнями по суті ставиться під сумнів 

правомірність і доцільність цілого напрямку роботи з підготовки України до 

підписання Угоди про асоціацію впродовж 2005-2013 років, на чому акцентують 

увагу у своїх зверненнях адвокати. 

Адвокати також зазначають, що до текстів повідомлень про підозру 

включались відомості, яких ніколи не існувало, вони не відповідають дійсності і 

були вигадані з метою створення штучних доказів винуватості. З цього приводу 

стосовно правоохоронців розпочаті кримінальні провадження. 

По суті – дискредитуються  євроінтеграційні  позиції України в очах 

міжнародної спільноти. Спроба «криміналізувати» євроінтеграційні дослідницькі 

і аналітичні проекти виглядає шокуючою на тлі конституційних норм про 

європейський вибір України та зміст партнерства Україна – ЄС. 

Зважаючи на ці та інші загрози для гарантованих державою прав адвокатів, 

з метою уникнення  необґрунтованого кримінального переслідування, просимо 

Вас  провести неупереджений розгляд даного звернення. 

 

Голова Національної асоціації адвокатів України 

Л.П. Ізовітова 

 


