
РЕФОРМА АДВОКАТУРИ: 

 

 

ПОСИЛЕННЯ ПРАВ 

 

Законопроект адвокатської спільноти  

про адвокатуру та адвокатську діяльність                    

                      № 9055-1 

ВТРАТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ? 

 

ЧИ 
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 АЛЕ ЧИ ПРАВИЛЬНИХ?  

АДВОКАТУРА НА ПОРОЗІ ЗМІН 

№9055 vs №9055-1 
Законопроект адвокатської спільноти Проект закону 

РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. МАЙБУТНЄ 
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МАЮТЬ ВИБІР  

зберегти 

адвокатуру 

незалежною, 

посиливши її 

права 

посилити 

контроль над 

адвокатурою 

зареєстровані  

в парламенті  

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ  
ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗАКОНОДАВЦІ 

 №9055 

 №9055-1 

РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. МАЙБУТНЄ 
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ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО АДВОКАТА  

має вищу  

юридичну освіту 

  має стаж роботи в галузі   

права не менше 2 років 

має свідоцтво про право  

на заняття адвокатською 

 діяльністю 

склав  

кваліфікаційний іспит  

склав присягу адвоката 

має монополію  

на представництво  

в судах 

рівний перед законом  

і судом 

незалежний у здійсненні  

своєї діяльності 

має необмежене право  

на адвокатський  

запит 

РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. А АДВОКАТИ ХТО?  

володіє державною 

 мовою 
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ПОРТРЕТ АДВОКАТА МАЙБУТНЬОГО  

№9055 

має вищу юридичну освіту 

володіє державною мовою 

 має стаж роботи в галузі права 

не менше 2 років 

склав кваліфікаційний іспит  

має вищу юридичну освіту 

володіє державною мовою 

має стаж роботи в галузі права  

не менше 2 років 

склав кваліфікаційний іспит  

склав присягу  

адвоката України 

отримав свідоцтво про право  

на заняття адвокатською 

діяльністю 

стаж роботи особи  

за спеціальністю  

після здобуття нею  

юридичної освіти 

стаж роботи особи  

як стажера адвоката  

та (або) на посаді  

судді, прокурора 

пройшов стажування  

№9055 - 1 

РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. А АДВОКАТИ ХТО?  
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Сьогодні українська АДВОКАТУРА              

потребує свого Закону, який гарантує 

кожному адвокату реальну НЕЗАЛЕЖНІСТЬ,  

а кожному українцю –  

ПРАВО НА НЕЗАЛЕЖНОГО АДВОКАТА   

І ГАРАНТІЮ ЗАХИСТУ ВІД СВАВІЛЛЯ 

Законопроект адвокатської спільноти 

№9055-1 

РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОПРОЕКТІВ 
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ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА 

• АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ – НЕ ЗЛОВЖИВАННЯ, А ПРАВО! 

 

• адвокат може збирати докази будь-якими не забороненими законом 

засобами 

 

• МАЄ ПРАВО ЗАСТОСОВУВАТИ НЕ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ ТЕХНІЧНІ 

ЗАСОБИ БЕЗ БУДЬ-ЯКОГО ДОЗВОЛУ 

 

• представляти і захищати права клієнтів у суді та інших органах 

 

• МАТИ БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 

 

• звертатися з заявами, скаргами та клопотаннями, а також посвідчувати 

копії документів у справах, які він веде 

 

• МАТИ ІДЕНТИФІКОВАНИЙ ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ 

 

• брати участь у будь-яких слідчих (розшукових) або процесуальних діях, у 

яких має право брати участь клієнт 

 

• БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ ЗУСТРІЧАТИСЯ НАОДИНЦІ в умовах, 

що забезпечують дотримання конфіденційності, ЗІ СВОЇМ КЛІЄНТОМ 

РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. ПРОЕКТ ЗАКОНУ №9055-1 
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ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

• ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ АДВОКАТА -  НЕПРИПУСТИМЕ 

 

• АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ - ЗАХИЩЕНА 

 

• проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, відносно 

адвоката та його затримання здійснюються лише на підставі ухвали 

слідчого судді апеляційного суду за клопотанням Генерального 

прокурора, його заступника, прокурора АР Крим, області, міста 

Києва та міста Севастополя 

 

• РОБОЧЕ МІСЦЕ АДВОКАТА – ПІД ЗАХИСТОМ ЗАКОНУ 

 

• забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з 

клієнтом 

 

• дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в 

особливому порядку 

 

• АДВОКАТ ТА ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД 

ОХОРОНОЮ ДЕРЖАВИ 
 

РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. ПРОЕКТ ЗАКОНУ №9055-1 
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РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. ПРОЕКТ ЗАКОНУ №9055 

Проект Закону 

№9055 
ЦЕ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВИБОРУ 
У громадянина заберуть право на вільний вибір 

захисника 

УЗАЛЕЖНЕННЯ АДВОКАТА 
Адвоката, який активно захищає своїх клієнтів, 

зможуть позбавляти статусу 

ЗНИЩЕННЯ ТАЄМНИЦІ 

Конфіденційність перетворять на фікцію 9 



РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. ПРОЕКТ ЗАКОНУ №9055-1 

Проект Закону 

№9055-1 

Законопроект, підтриманий Радою  

адвокатів України Національної Асоціації адвокатів 

України 

Законопроект, який ґрунтується на пропозиціях, 

що були подані адвокатською спільнотою України 

Законопроект, в основі якого ключові міжнародні 

документи щодо організації інституту адвокатури 

ЦЕ 

10 



РЕФОРМА АДВОКАТУРИ. ПРОЕКТ ЗАКОНУ №9055-1 

Проект Закону 

№9055-1 

Законопроект, розроблений із урахування основних  

положень ООН та Ради Європи щодо доступу до 

послуг адвокатів 

Законопроект відповідає міжнародним стандартам 

та демократичним процедурам здійснення реформ 

 

Законопроект закріплює гарантовані міжнародними 

актами професійні права адвокатської діяльності 

ЦЕ 
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ №9055-1 

 АПОЛІТИЧНА 

 

 ЦЕ 

європейська правова держава 

довіра українців до судів  

та судової влади 

 

 

НЕЗАЛЕЖНА 

 САМОВРЯДНА   АДВОКАТУРА 
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