
Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 

bubnenkova.work@gmail.com 

 

Розділ 2. Правоохоронна діяльність в Україні. Правосуддя. 

Практичне заняття № 6 ( 2 годин) 

Інструкційно – методична карта № 6  

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок з дисципліни «Організація 

судових та правоохоронних органів»)     

Тема заняття:  Форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян 

Мета: ознайомлення із формами захисту цивільних прав і законних інтересів громадян і 

організацій, вивчення завдань, функцій та ознайомлення з роботою органів адвокатури, досудового 

слідства, сприяти формуванню правової свідомості, правової культури студентів.  

Студенти повинні:   
знати: форми захисту прав і законних інтересів громадян й організацій у межах своєї 

компетенції. 

вміти визначати відповідні форми захисту прав і законних інтересів громадян й організацій у 

межах своєї компетенції; застосовувати нормативно – правові акти, що врегульовують діяльність 

судової системи та правоохоронних органів, визначати напрями діяльності окремих правоохоронних 

органів у юридичній та правоохоронній діяльності.   

Самостійна робота № 4 – 4 години  

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал:  картка із завданнями. 

Наочність: Конституція України, Цивільний  кодекс України, Кримінально – процесуальний 

кодекс України , Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». 

Технічні засоби навчання: персональний комп’ютер. 

Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Цивільний  кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Кримінально – процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.  

4. Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. 

Методичні рекомендації 
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним 

процесуальним законодавством України. 
Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції 

України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього 

Кодексу та інших законів України. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства 

та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або 

засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до 

кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального 

провадження. Зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in 

absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї 
статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом. 

Сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав 

підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, 

невтручання у приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 
обвинуваченого (in absentia). 

Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі 

акти України. 
Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, 

конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. 

mailto:bubnenkova.work@gmail.com
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не 
передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або 

законодавством іноземної держави. 

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). 
Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до цього 

Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України. 

Вирішення ситуаційних завдань 
Завдання 1. Зобразіть схематично систему основних засад судочинства, які закріплені в ст. 129 

Конституції України і коротко ( в 2-3 реченнях) розкрийте зміст кожної з них. 

ст. 129 Конституції України - Основними засадами судочинства є: 
законність рівність 

усіх 
учасників 
судового 
процесу 
перед 

законом і 
судом 

забезпечення 
доведеності 
вини 

змагальність 
сторін та 
свобода в 
наданні ними 
суду своїх 
доказів і у 

доведенні 
перед судом їх 
переконливості 

підтримання 
державного 
обвинувачення 
в суді 
прокурором 

забезпечення 
обвинуваченому 
права на захис 

гласність 
судового 
процесу та 
його повне 
фіксування 
технічними 

засобами 

забезпечення 
апеляційного 
та 
касаційного 
оскарження 
рішення суду 

 
обов'язковість 
рішень суду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 Завдання 2 Дайте письмову відповідь на наступні питання: 
1 В чому суть досудового розслідування? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
2 Які є форми досудового розслідування?__________________________________________________________ В 

чому відмінність між ними?____________________________________________________________________ 

3 Які основні повноваження слідчого? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

4 Які особливості процесуального статусу керівника органу досудового 

розслідування? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Завдання 3.  
       Призначивши справу до судового розгляду, суддя Тимченко одночасно прийняв рішення про розгляд 

справи у закритому судовому засіданні. Мотивував він своє рішення тим, що обвинувачений Корнійчук, 

1997 року народження, заявив таке клопотання, оскільки не бажає, щоб його друзі були присутні на 

засіданні і насміхались з нього. Крім цього, суддя Тимченко підкреслив, що має сина такого ж віку і не 

хотів би надмірного розголосу у такій ситуації.  

Чи відповідають дії судді Тимченка чинному процесуальному законодавству ? Обґрунтуйте свою 

відповідь принципами судочинства. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Ознайомтесь з Розділами ІІ; ІІІ Закону України «Про адвокатуру і адвокатську 

діяльність», та дайте відповіді на наступні питання: 

1. Визначте вимоги до адвоката. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Що таке кваліфікаційний іспит і яка процедура його складення? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. Визначте та охарактеризуйте стажування адвокатів. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. Визначте та охарактеризуйте види адвокатської діяльності. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Завдання 5. Ознайомтесь з Розділами V; VI  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та дайте відповіді на наступні питання: 

1. Визначте підстави для припинення та зупинення адвокатської діяльності. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Охарактеризуйте підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Самостійна робота 

Завдання № 1. Визначте, яка інформація є адвокатською таємницею, та які дії адвоката для 

забезпечення збереження адвокатської таємниці. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Завдання № 2. Визначте та охарактеризуйте адвокатське самоврядування відповідно до Закону 

України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Висновок:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Витяг 

з Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 05.07.2012 р. 
 

Розділ II  

НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

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 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. 

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; 

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, 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. 

 

Стаття 9. Кваліфікаційний іспит 

1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом. 

2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, 

адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних 

навичок та умінь у застосуванні закону. 

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних 

іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України може встановити плату за 

складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення. 

Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці. 

3. 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. 

Зразок свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту затверджується Радою адвокатів України. 

4. 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. 

5. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або 

зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний 

іспит у найближчий час проведення таких іспитів. 
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Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування 

1. 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.  

2. 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. 

3. Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не 

менше п’яти років. 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. 

4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування затверджуються 

Радою адвокатів України. 

5. 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. 

6. За результатами стажування керівник стажування складає звіт про оцінку стажування та направляє 

його раді адвокатів регіону. 

7. Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня 

отримання звіту. 

За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про: 

1) видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

2) продовження стажування на строк від одного до трьох місяців. 

Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом 

трьох днів з дня його прийняття. 

8. Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржено стажистом 

адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів 

України або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати раду адвокатів 

регіону видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Розділ III  

ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА. 

ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 19. Види адвокатської діяльності 

1. 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 
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законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших 

міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України; 

8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань. 

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом. 

Розділ V  

ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ 

АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 

1. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі: 

1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення злочину, крім 

випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32 цього Закону; 

3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 

4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним. 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 

1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку; 

2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності; 

3) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики. 

3. Право на заняття 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 кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення. 

Копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбаченого пунктом 3 цієї 

частини, у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів 

регіону. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє 

його дії. 

4. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється у разі: 

1) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня, наступного 

за днем отримання радою адвокатів регіону заяви адвоката про поновлення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 

2) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, - з дня, наступного 

за днем отримання радою адвокатів регіону підтвердження про погашення або зняття в установленому 

законом порядку судимості; 

3) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, - з дня закінчення 

строку, на який згідно з рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було зупинено 

право на заняття адвокатською діяльністю; 

4) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої цієї статті, - з дня, наступного 

за днем отримання радою адвокатів регіону відповідного рішення суду. 

У разі зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстави, передбаченої пунктом 3 

частини першої цієї статті, таке право також поновлюється з дня набрання законної сили відповідним 

рішенням суду або з дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією адвокатури. 

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, 
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крім випадків, коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної 

влади з’їздом адвокатів України. 

6. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

 

Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

1. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю у разі: 

1) подання адвокатом заяви про припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 

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. 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття 

адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 

1) порушення присяги адвоката України; 

2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у 

своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 

3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням ним адвокатської 

діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної 

сили; 

4) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває 

авторитет адвокатури України. 

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 кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення. 

У разі припинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 

частини першої цієї статті, копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у триденний 

строк з дня його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення 

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 або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії.  

4. Право на заняття адвокатською діяльністю, припинене з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 

частини першої цієї статті, поновлюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду або з 

дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. 

5. Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має наслідком припинення такої 

діяльності та права особи на участь у роботі органів адвокатського самоврядування. 

6. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, може звернутися до кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не раніше 

ніж через два роки з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, 

а з підстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цієї статті, - з дня погашення або зняття в 

установленому законом порядку судимості, але не раніше ніж через два роки з дня набрання законної 

сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката. 



11 
 

7. Відомості про припинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного 

реєстру адвокатів України. 

Розділ VI  

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА  

Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності 

1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним 

дисциплінарного проступку. 

2. Дисциплінарним проступком адвоката є: 

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. 

3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або 

іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення 

іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші 

види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.  

 


