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Головам апеляційних та 
місцевих загальних судів

Щодо забезпечення дотримання 
ст.23 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність»

Останнім часом непоодинокими є випадки надходження до ради суддів 
загальних судів звернень стосовно порушення суддями апеляційних та 
місцевих загальних судів гарантій адвокатської діяльності.

За результатами перевірки фактів, викладених у вказаних зверненнях, 
рада суддів загальних судів вважає за доцільне звернути увагу на наступне.

Пункт 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» визначає, що проведення стосовно адвоката 
оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися 
виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, 
ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його 
заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва га 
міста Севастополя.

Пункт 12 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» визначає обов’язок органу або посадової особи, які 
затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, негайно 
повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону.

Відповідно до частини 2 вказаної статті у разі проведення обшуку чи 
огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює 
адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката 
слідчий суддя, суд 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 1 
цієї статті.

Відтак, рекомендую головам апеляційних та місцевих загальних судів 
ініціювати проведення у судах виробничих нарад, на яких звернути увагу на



необхідність дотримання слідчими суддями гарантій адвокатської діяльності 
при розгляді клопотань про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження відносно адвокатів.

З повагою
Голова ради
суддів загальних судів І. О. Отрош


