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1.

Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні

Згідно з ст. 2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатура України
- недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва
та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно
вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому
вищевказаним законом.
Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право
здійснювати адвокатську діяльність. Адвокатська діяльність здійснюється на
принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та
уникнення конфлікту інтересів.
Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для
діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.
Адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо
здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», видами
адвокатської діяльності є:
1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань,
правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, держави;
2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування
примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх
застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання
про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне
правопорушення;
4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про
адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача,
цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення
цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також
в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах,
якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами
міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
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8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних
покарань;
9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв’язку з повідомленням ним
інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені
законом.

2.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Дисциплінарна
відповідальність адвоката

Відповідно до ст. 50 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення
рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття
адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної
відповідальності адвокатів.
До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать:
1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;
2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;
3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською
діяльністю;
4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;
5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів
регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів
України, з’їзду адвокатів України.
Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом
може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною
мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит,
пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката
України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Не може бути адвокатом особа, яка:
1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за
вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який
призначено покарання у виді позбавлення волі;
2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня
прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, дізнавача, нотаріуса, з державної
служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення
корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення

4

Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам, має право
звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із
заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення
кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються
Радою адвокатів України.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність
особи вимогам. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня
складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох років
з дня складення іспиту.
Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення
такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка не склала
кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного кваліфікаційного
іспиту не раніше ніж через один рік.
Законодавством передбачено стажування адвоката, відповідно до ст. 10 ЗУ «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», стажування полягає в перевірці готовності
особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно
здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести
місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.
Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має
дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. Стажування може
здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста.
Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із
заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи
помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.
Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня
прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону присягу адвоката
України.
Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про адвокатура та адвокатську діяльність», адвоката
може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку
дисциплінарного провадження з підстав, передбачених даним Законом.
Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить
відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційнодисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в
Єдиному реєстрі адвокатів України.
Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є
вчинення ним дисциплінарного проступку.
Дисциплінарним проступком адвоката є:
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1) порушення вимог несумісності;
2) порушення присяги адвоката України;
3) порушення правил адвокатської етики;
4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її
розголошення;
5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано
одне з таких дисциплінарних стягнень:
1) попередження;
2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця
до одного року;
3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з
наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних
держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом
року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою
(скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної
відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:
1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
2) порушення дисциплінарної справи;
3) розгляд дисциплінарної справи;
4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

3.

Підстави для здійснення адвокатської діяльності

Згідно з ст. 26 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська
діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової
допомоги, можуть бути:
1) договір про надання правової допомоги;
2) довіреність;
3) 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.
4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги.
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Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському,
цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ
про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у
конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.
Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у
тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.
Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:
1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з
подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує
оплату гонорару (винагороди);
2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення
письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням
договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні
перешкоди - у найближчий можливий строк.
До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги
договірного права.
Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється
укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.
Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами адвоката та його
професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або
неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на
вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності
Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він
зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським
бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:
1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків
адвоката;
2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він
наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката
України, правилам адвокатської етики;
3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу
згідно з процесуальним законом;
4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до
розголошення адвокатської таємниці;
5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере
участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному
провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до
адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або
близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником

7

(учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших
обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити
інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової
допомоги.
У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат
зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від
особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.
Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та
надання інших видів правової допомоги клієнту.
Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для
зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в
договорі про надання правової допомоги.
При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і
досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути
розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

