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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Перший заступник Голови Верховного Суду 
України Ярослав РОМАНЮК:
«Лише ухваленням прецедентних 
рішень забезпечити єдність практики 
в цілому неможливо»
РОМАН ЧИМНИЙ

Судовій реформі недавно 
виповнилося 2 роки. Під 
час роботи парламенту над 
законопроектом «Про судоустрій 
і статус суддів» саме з боку 
Верховного Суду лунали нищівна 
критика та апокаліптичні 
прогнози щодо майбутнього 
судової системи після набуття 
ним чинності. Поступово буря 
дискусій вщухла: спочатку в 
Конституційному Суді розвіяли 
сумніви стосовно відповідності 
Основному Закону низки норм 
реформеного акта, а згодом і 
Верховна Рада відмовилася від 
найбільш радикальних змін.
Про те, як працюється в 
нових умовах та з новими 
повноваженнями найвищому 
судовому органу, які законодавчі 
прогалини ще потрібно заповнити, 
кореспондентові «ЗіБ» у другій 
частині інтерв’ю (початок див. 
у №31.— Прим. Р.Ч.) розповів 
Перший заступник Голови 
Верховного Суду України Ярослав 
РОМАНЮК.

«Повноваження приймати 
постанови Пленуму ВС нам би 
не завадили»

— Ярославе Михайловичу, чи достат-
німи для нормалізації роботи Верхов-
ного Суду виявилися поправки, внесені 
в жовтні минулого року до закону «Про 
судоустрій і статус суддів» щодо складу 
ВС та його повноважень? 

— До судової реформи 2010 року 
ВС виконував повноваження суду ка-

саційної інстанції. Нехай вимушено, 
нехай тимчасово… Адже закон «Про 
судоустрій» від 7.02.2002 передбачав 
утворення в державі Касаційного 
суду. Та, як відомо, рішенням КС від 
11.12.2003 №20-рп/2003 ці положен-
ня були визнані неконституційни-
ми й касаційні повноваження щодо 
цивільних та кримінальних справ 
залишилися за Верховним Судом. 
Одночасно ВС розглядав справи у 
зв’язку з винятковими та виключни-
ми обставинами. Таким чином, Суд 
виконував повноваження зразу двох 
інстанцій.

Після проведення реформи 2010 
року ВС отримав новий статус — 
суду, який вирішує справи у зв’язку 
з неоднаковим застосуванням судом 

(судами) касаційної інстанції однієї і 
тієї самої норми матеріального права, 
а судочинство — сформовану чоти-
риланкову систему. Для нас такий 
статус був дещо незвичним, і знадо-
бився певний час, аби усвідомити 
нові функції та повноваження. Адже 
в країнах континентального права за 
наявності чотирьох інстанцій голов-
ним завданням найвищих судових 
інстанцій стає забезпечення єдності 
судової практики. І зміни, внесені до 
закону «Про судоустрій і статус суд-
дів» у жовтні 2011 року, якраз були 
спрямовані на надання ВС додаткових 
функцій для полегшення виконання 
цього завдання.

 � Закінчення на стор.4

Дорогі співвітчизники!
Вітаю вас із 21-ю річницею незалежності України!
Усього за два десятиліття ми зуміли розбудувати власну державу. Завдяки патріотизму попередніх поколінь, за-

взяттю творців української державності ми довели, що можемо бути господарями на своїй землі, гідно відповідати 
на внутрішні та зовнішні виклики.

Це є головним і безперечним підсумком пройденого нами самостійного шляху.
Сьогодні Україна — молода держава з амбітними планами, яка впевнено дивиться в майбутнє.
Послідовне та стабільне відродження економіки відкриває можливості для залучення інвестицій, модернізації 

інфраструктури, забезпечення високих стандартів життя. Блискуче проведення чемпіонату Європи з футболу пере-
конливо продемонструвало всьому світові здатність нашої країни реалізувати глобальні проекти.

У цей знаменний день ми — разом. Усі, хто, незважаючи на перешкоди й труднощі, щоденною працею утверджує 
суверенну, соборну та демократичну державу.

Я вірю в Україну, в її успіх і процвітання. Переконаний, що ми як єдиний народ обов’язково досягнемо нових вершин.
Зі святом вас!

Віктор ЯНУКОВИЧ
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Наступне число «ЗіБ» (№36) 
побачить світ згідно з графіком — 
8 вересня. Це зумовлено 
необхідністю дотримання 
стандартної кількості виходів 
щотижневих видань за квартал. 

ЗАСНОВАНА 1991 РОКУ

АНОНС

ПІДСУМКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

Судова реформа: 
крок за кроком

За два останні роки Україна про-
йшла шлях, до якого до цього лише 
придивлялася. � СТОР. 2

ПЕРЕТВОРЕННЯ

Злам процесу

Чи готова Україна жити за новим 
КПК? � СТОР. 3

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Перебудова в дії

«ЗіБ» звернувся до голів усіх ви-
щих спеціалізованих судів з про-
ханням стисло підбити підсумки 
перших двох років дії закону «Про 
судоустрій і статус суддів», а також 
інших актів, ухвалених за цей час 
задля зміцнення судової системи в 
Україні. � СТОР. 6

КАДРИ

По мантії — по-новому 

ВККС переконана: закон забезпечує 
прозорий добір кращих з-поміж 
охочих одягти мантії. � СТОР. 10

ЮВІЛЕЙ

Адміністратори 
Феміди

Судовий збір значно посилив ор-
ганізаційну незалежність судів, 
істотно підвищивши рівень їх тех-
нічного забезпечення. � СТОР. 11

ТЕХНОЛОГІЇ

Реально 
віртуальний суд

Відеоконференції дозволять учас-
никам процесу економити час і 
гроші. � СТОР. 12

ІНІЦІАТИВА

Україну «безнаглядною» 
не залишать

Прокуратуру хочуть позбавити час-
тини повноважень і важелів впливу 
на громадян і підприємства. � СТОР. 14

ГАРАНТІЇ

Професіонали захисту

Адвокат має право вчиняти будь-
які дії, не заборонені законом, 
правилами адвокатської етики та 
договором про надання правової 
допомоги. � СТОР. 17

ЗІ СВЯТОМ!

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УКРАЇНИ

Шановні 
співвітчизники!

Від імені Вищого господарського 
суду та суддівського корпусу господар-
ських судів щиро вітаю вас із нагоди 
21-ї річниці незалежності України!

Сьогодні наша держава впевнено 
крокує шляхом вільного національно-
го розвитку і прогресу, утвердження 
соціально справедливого, правового, 
демократичного суспільства, духов-
ного й культурного оновлення, за-
безпечення мирного й гідного життя 
нинішньому й прийдешнім поколін-
ням. Цю річницю здобуття Україною 
незалежності ми святкуємо з глибоким 
переконанням у правильності обрано-
го шляху і його незворотності. Впев-
нений, що зроблене в попередні роки 
стане доброю й надійною основою в 
майбутньому, а розвиток України в ІІІ 
тисячолітті буде динамічним та успіш-
ним і принесе добробут, успіх і щастя 
нашому народу.

У цей святковий день дозвольте 
побажати нових звершень у розбудові 
нашої суверенної держави та віри в її 
краще майбутнє, порозуміння й згур-
тованості, миру та злагоди, сімейного 
благополуччя та міцного здоров’я, 
добра і щастя вам, вашим рідним та 
близьким.

З повагою
Голова Вищого господарського 
суду України 
Віктор ТАТЬКОВ

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД 
УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ 
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Шановні 
співвітчизники! 

Щиро вітаю вас із Днем незалеж-
ності України!

21 рік відділяє нас від того пам’ят-
ного дня, коли Україна проголосила 
свою незалежність. Ця історична дата 
стала втіленням віковічних прагнень 
українського народу до свободи, демо-
кратичних цінностей, побудови еко-
номічно міцної та правової держави. 

Тож у цей знаменний день зичу 
вам міцного здоров’я, щастя, родин-
ного добробуту, душевної рівноваги, 
впевненості у власних силах і нових 
звершень на благо України.

Нехай серця наповнюються гор-
дістю за нашу державу, а самовіддана 
праця, висока відповідальність, вза-
єморозуміння і патріотизм сприяють 
її зміцненню та процвітанню. 

Голова Вищого 
спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних 
i кримінальних справ 
Леонід ФЕСЕНКО 

ВИЩИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Прийміть щирі вітання 
з нагоди святкування 

Дня незалежності України!
Це величне свято гуртує українців 

у прагненні мати власну державу, бути 
в ній господарями та жити у вільній, 
демократичній та заможній країні.

Тож нехай здобута минулими та 
збережена нинішніми поколіннями 
незалежність нашої Батьківщини буде 
завжди орієнтиром у всіх ваших до-
брих справах в ім’я України та її кра-
щого майбутнього!

Миру, добра, щастя вам, бадьорості 
духу й успіхів у всіх починаннях!

Зі святом!

З повагою
Голова Вищого адміністративного 
суду України 
Ігор ТЕМКІЖЕВ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Шановні колеги, 
дорогі ветерани 
органів прокуратури, 
співвітчизники! 

Від щирого серця вітаю з визна-
чним державним святом і бажаю всім 
вам миру та злагоди, щастя й здоров’я, 
добробуту й благополуччя.

У ці серпневі дні історія відраховує 
вже двадцять першу річницю неза-
лежності України. Нелегкими й далеко 
не безхмарними видалися ці роки, які 
стали випробуванням для всіх нас на 
зрілість, безкомпромісність, чесність 
і професіоналізм, на відданість справі 
зміцнення законності та правопорядку.

Завдяки вашій сумлінній праці вда-
лося подолати застарілі стереотипи в 
уявленні про прокуратуру, наблизити її 
діяльність до європейських та світових 
стандартів, наповнити незалежність на-
шої держави справжнім змістом.

Висловлюю глибоку повагу вете-
ранам прокуратури за неоціненний 
внесок у нашу спільну справу — 
утвердження верховенства Закону, за 
подвижницьку працю, за те, що крізь 
роки вони пронесли полум’яну любов 
до своєї професії та передали її моло-
дому поколінню. 

Зі святом вас! Успіхів у всіх ваших 
справах! 

І нехай мрія про краще життя окри-
ляє на нові звершення, на добрі справи 
в ім’я нашої України та її майбутніх 
поколінь.

Генеральний прокурор України 
Віктор ПШОНКА



НОВОВВЕДЕННЯ

Єдиний механізм 
справедливого правосуддя
АНДРІЙ ПОРТНОВ,
радник Президента України — 
керівник головного управління 
з питань судоустрою АП

За два останні роки Президент 
Віктор Янукович провів найбільш 
важливі реформи у сфері захисту 
прав людини. Нові акти — закони 
«Про судоустрій і статус суддів», 
«Про адвокатуру і адвокатську 
діяльність», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо гуманізації відповідальності 
за правопорушення у сфері 
господарської діяльності», 
«Про судовий збір» та інші — вже 
застосовуються в правовій системі 
України.

У повній мірі громадяни України 
відчують результати роботи глави дер-

жави в цій сфері наприкінці листопада 
цього року, коли почнуть діяти нові 
правила й процедури кримінального 
процесу. 

У сукупності з раніше прийнятими 
законодавчими актами нова модель 
правової системи працюватиме як 
єдиний механізм змагального та спра-
ведливого правосуддя.

Президент також поставив за-
вдання ініціювати й провести за-
конодавчі зміни у сфері діяльності 
органів прокуратури, підготувати 
нові проекти законів про криміналь-
ні проступки, про адміністративні 
правопорушення та про Державне 
бюро розслідувань.

Але головною буде робота щодо 
внесення змін до Конституції, які 
мають завершити приведення сис-
теми українського правосуддя у 
відповідність до міжнародних стан-
дартів. �

ВІТАЄМО!

ОЛЕКСАНДР 
СКИБІНЕЦЬКИЙ
26 серпня, 65 років

Голова підкомітету Комітету ВР 
з питань національної безпеки 
і оборони, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
V та VI скликань.

ВАДИМ 
ГРИВКОВСЬКИЙ
29 серпня, 45 років

Член Комітету ВР з питань 
будівництва, містобудування 
і житлово-комунального господарства 
та регіональної політики, представник 
фракції Народної партії, народний 
депутат VI скликання.

ВАЛЕРІЙ КОНОВАЛЮК
31 серпня, 46 років

Голова підкомітету Комітету ВР 
з питань охорони здоров’я, 
заступник голови фракції Партії 
регіонів, народний депутат 
III, IV та VI скликань.

ОЛЕКСАНДР КИРИЧОК
31 серпня, 46 років

Член Комітету ВР з питань науки і освіти, 
представник фракції ПР, народний депу-
тат VI скликання.

ВІТАЛІЙ БОРТ
1 вересня, 40 років

Член Комітету ВР з питань аграрної 
політики та земельних відносин, 
представник фракції ПР, народний 
депутат V та VI скликань.

СЕРГІЙ ГЛАЗУНОВ
1 вересня, 54 роки

Секретар Комітету ВР 
з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи, 
представник фракції ПР, народний 
депутат VI скликання.

СЕРГІЙ 
ВЕЛІЖАНСЬКИЙ
3 вересня, 52 роки

Голова підкомітету Комітету ВР 
з питань національної безпеки 
і оборони, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
VI скликання.

ЮРІЙ БУТ
5 вересня, 45 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
правосуддя, представник фракції ПР, на-
родний депутат VI скликання.

СЕРГІЙ СОБОЛЄВ
5 вересня, 51 рік

Голова підкомітету Комітету ВР 
з питань правосуддя, перший 
заступник голови фракції 
БЮТ—«Батьківщина», народний 
депутат I, II, IV та VI скликань.

ПІДСУМКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

Судова реформа: 
крок за кроком
За два останні роки Україна пройшла шлях, 
до якого до цього лише придивлялася

РОМАН ЧИМНИЙ

Незалежне правосуддя — 
обов’язкова умова розвитку 
незалежної правової держави. 
Очевидно, що саме через те два 
роки тому одним з основних 
напрямів перетворень у країні 
глава держави назвав судову 
реформу. Завдяки зусиллям 
команди однодумців, котрі 
об’єдналися навколо розроблення 
законодавчих ініціатив, її 
було проведено в найкоротші 
строки. Потім крок за кроком 
зміцнювалася незалежність 
судової влади, а вся система 
правосуддя переорієнтовувалася 
на головну мету — захист прав 
кожного громадянина України. 
Пригадаємо, що ж було зроблено 
за ці два роки.

Зміцнення незалежності

Закон «Про судоустрій і статус 
суддів», який був ініційований главою 
держави й набрав чинності в липні 
2010 року, заклав фундамент для по-
будови принципово нової судової сис-
теми. Він розмежував повноваження 
органів суддівського самоврядування, 
дисциплінарних органів і судових спе-
ціалізацій, тим самим погасивши кон-
флікти, які до цього стрясали третю 
гілку влади. Крім того, судова система 
була виведена з-під впливу найвищих 
політичних органів, виконавчої влади, 
парламенту, різного роду чиновників. 

Причому глава держави навмисно 
відмовився від утручання в проце-
дуру першого призначення суддів, і 
тепер ця конституційна функція має 
церемоніальний характер: видання 
указу Президента за поданням Вищої 
ради юстиції й урочисте складання 
присяги молодими суддями. Приклад 
гаранта наслідувала Верховна Рада, 
встановивши в законі, що ніяких до-
даткових співбесід із суддями, котрі 
претендують на обрання безстроко-
во, проводити не будуть. І фактично 
останньою інстанцією, що оцінює, чи 
можливе продовження суддівської 
кар’єри, стала Вища кваліфікаційна 
комісія суддів. Нагадаємо, що на де-
політизації формування суддівського 
корпусу особливо наполягали експер-
ти Ради Європи, й Україна прислуха-
лася до їхніх рекомендацій. 

Цього року, як відзначають екс-
перти, був зроблений ще один крок 
до зміцнення незалежності україн-
ської Феміди: органи прокуратури 
позбулися важелів впливу на суддів 
через ініціювання перевірок у Вищій 
раді юстиції. Додамо до цього новий 
механізм формування складу ВРЮ, 
реалізація якого дозволить пред-
ставникам судової системи вже най-
ближчим часом отримати більшість у 
цьому конституційному органі, його 
нові повноваження щодо призна-
чення керівників судів й отримаємо 
міцний фундамент для незалежності 
судової системи. Системи, яка здатна 
самостійно, без узгоджень з будь-яким 
іншим органом виконавчої або законо-
давчої влади, вирішувати всі питання 
організації своєї діяльності.

Об’єктивний відбір

Принципово нові підходи були 
закладені в реформеному законі в 
частині доступу до професії судді. 
Якщо раніше на долю претендента на 
мантію впливала ціла низка інстанцій, 
починаючи з окружної кваліфікацій-
ної комісії суддів то після проведення 
реформи цей вплив зведено до мініму-
му. Нині добір кандидатів проходить 
за складною процедурою анонімного 
тестування, що проводиться Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів. 
Причому, в повній відповідності з ре-
комендаціями європейських експер-
тів, більшість в її складі мають саме 
представники третьої гілки влади. І в 
цілому, як відзначають представники 
міжнародних організацій, ВККС за-
безпечила виконання покладеної на 
неї найважливішої функції — форму-
вання висококваліфікованого суддів-
ського корпусу. 

Як показала практика перших двох 
відборів кандидатів на суддівські 
посади, нова процедура дозволила 
досягти максимальної об’єктивності 
при проведенні конкурсу. Показово, 
що анонімне тестування стало непе-
реборним бар’єром для цілого ряду 
працівників органів виконавчої влади, 
Адміністрації Президента, що зайвий 
раз доводить прозорість добору. 

Водночас можливість одягти мантії 
отримали вихідці з української гли-
бинки. Це означає, що судова система 
поповнюватиметься новими, не зіпсо-
ваними владою та зв’язками молодими 
юристами, для яких служіння Феміді — 
дійсне покликання. 

Сама ж система поступово очи-
щається від випадкових людей, для 
яких мантія асоціювалася виключно 
з владними можливостями. На думку 
експертів, цей процес очищення — 
одна з ключових гарантій того, що 
судова система не перетвориться на 
закриту корпорацію, де питання при-
значення, просування сходами кар’єри 
вирішувалися б кулуарно. А значить, 
такі явища, як рейдерство, корупційні 
схеми, багаторічні процеси з порушен-
ням усіх розумних строків стануть ви-
нятково рідкісними для українського 
правосуддя.

Декриміналізація бізнесу

Серед зобов’язань, які наша дер-
жава взяла перед Радою Європи, були, 
зокрема, ухвалення нового Кримі-
нального процесуального кодексу, 
нових законів про прокуратуру та про 
адвокатуру. 

Першою ластівкою став закон про 
декриміналізацію економічних зло-
чинів. На думку фахівців, він навіть 
прогресивніший, ніж законодавство 
деяких європейських країн, оскільки 
держава зробила крок назустріч під-
приємцям, установивши нові правила 
відносин між правоохоронною систе-
мою та бізнесом. 

Зміни, внесені до ще чинного Кри-
мінально-процесуального кодексу, до 
Кримінального, Митного кодексів, а 
також до Кодексу про адміністративні 
правопорушення, дозволили забез-
печити максимальні гарантії свободи 
для підприємців на кожному з етапів 

кримінального провадження: під час 
затримання, обрання запобіжного 
заходу, його зміни й призначення по-
карання.

Крім того, на думку експертів, за-
кон істотно знизив корупційні ризики 
в податкових органах, в органах про-
куратури, що здійснюють нагляд за 
ними, і в судах. Це означає, що рано чи 
пізно держава отримає якісно новий 
інтелектуальний рівень податкового 
міліціонера, прокурора, судді. Оскіль-
ки старі методи тиску на затриманого 
чи обвинуваченого з метою отримання 
зізнавальних показань стануть мар-
ними. А людина, котра потрапила в 
поле зору правоохоронних органів, 
унісши заставу й перебуваючи на волі, 
зможе якісно готуватися до свого за-
хисту. І лише в суді кожна зі сторін у 
змагальному процесі обстоюватиме 
свою правоту.

«Друга Конституція»

Безумовно, однією з найважли-
віших подій у житті українського 
суспільства не тільки цього року, а й, 
мабуть, за останні 15 років стало ухва-
лення нового Кримінального проце-
суального кодексу. Не випадково його 
відразу ж охрестили «другою Консти-
туцією» нашої держави. Цей документ, 
який набере чинності менш ніж через 
3 місяці, покликаний забезпечити 
створення ефективної системи захисту 
основних прав і свобод людини, допо-
могти подолати проблеми, що існують 
у сфері кримінального судочинства.

На думку всіх сторін кримінального 
процесу, новий КПК суттєво наблизить 
Україну до європейських стандартів у 
сфері правосуддя. З одного боку, під-
уть у минуле невиправдане тримання 
під вартою, ігнорування строків кри-
мінального провадження, відсутність 
ефективного судового контролю за об-
меженням прав громадян. Натомість, 
зокрема завдяки новому закону «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
що істотно розширив права й гарантії 
захисту, українці отримають реальну 
змагальність і рівність сторін у кримі-
нальному процесі. 

Як наслідок, Україна перестане 
бути притчею во язиціх для європей-
ського співтовариства через трива-
лість судових процесів, недоступність 
правосуддя або до смішного малої 
кількості виправдувальних вироків. 
А в громадян нашої країни з’являться 
якісно нова система правових інстру-
ментів для захисту своїх прав і свобод.

Серед революційних новел КПК 
експерти особливо відзначали відміну 
стадії порушення кримінальної спра-
ви, введення технології дистанційних 
слідчих дій, електронного документо -
обігу, електронного контролю за осо-
бами, яким суд обмежив право на 
пересування, використання засобів ау-
діо- й відеофіксації, введення інститу-
ту угод про визнання провини. Перед-
бачається, що за рахунок скорочення 
та спрощення процедури розслідувань 
терміни досудового й судового розгля-
ду справ щодо кримінальних проступ-
ків обчислюватимуться не роками, як 
тепер, а днями.

В Україні нарешті з’явиться інсти-
тут присяжних, наявність якого пе-

редбачена Конституцією, але який за 
16 років з моменту ухвалення Основ -
ного Закону так і не був уведений. І 
хоча така модель критикувалася про-
тивниками нового кодексу, більшість 
експертів, включаючи міжнародних, 
схиляються до думки, що вона при-
наймні не виявиться мертвонародже-
ною через брак коштів у держбюджеті. 

Водночас наголошувалося, що 
поява інституту присяжних допо-
може знизити ризики тиску на суд, а 
також дасть можливість громадянам, 
які ввійдуть до кола присяжних, на 
власному досвіді оцінити справед-
ливість українського правосуддя. Це, 
у свою чергу, зміцнить незалежність 
судової системи і, поза сумнівом, під-
вищить довіру суспільства до людини 
в мантії.

Реформа в перспективі

Звичайно ж, іще рано говорити 
про закінчення реформи: пройдено 
максимум половину шляху. Адже 
частину нововведень необхідно за-
кріпити на рівні Основного Закону, 
що, певно, буде зроблено в межах кон-
ституційного процесу. Багато новацій 
потребуватиме копіткої роботи щодо 
їх упровадження, а також переосмис-
лення нової ролі та місця кожного з 
учасників судового процесу.

Крім організаційної незалежності, 
судова система повинна кінець-кінцем 
отримати реальну фінансову само-
стійність. Першим кроком у цьому 
напрямі став закон «Про судовий збір», 
що діє в Україні з листопада минулого 
року. Тепер обговорюється необхід-
ність змінити самі принципи форму-
вання бюджету органів правосуддя, 
щоб реформи, які проводяться, не 
натикалися на недостатнє матеріаль-
но-технічне забезпечення. Можливо, 
шляхом розширення повноважень 
органів суддівського самоврядування 
в цьому питанні.

На черзі — реформа пенітенціар-
ної системи. Відомо, що вже готують-
ся пропозиції про зміни в законодав-
стві, пов’язані з діяльністю виправних 
установ. Адже деякі інструкції, якими 
дотепер керуються в пенітенціарній 
системі, трохи молодші за радянську 
державу. Очевидно, що для сучасної 
України неприйнятна сама ідеологія, 
закладена в основу цих документів.

На думку експертів, не мож-
на відкладати в довшу шухляду і 
створення Державного бюро роз-
слідувань, до компетенції якого 
належатиме розслідування проти-
правних дій правоохоронців, суд-
дів і чиновників високого рангу. Як 
тільки цей орган буде сформований, 
автоматично закінчаться слідчі по-
вноваження прокуратури за всіма 
категоріями справ.

Якщо підбивати проміжні підсум-
ки, можна констатувати, що за два 
останні роки сформувалася команда 
однодумців, яка стала рушійною си-
лою судової реформи був. У результаті 
їхньої ефективної законодавчої діяль-
ності був пройдений шлях, до якого 
до цього тільки придивлялися. І, су-
дячи з нових законодавчих ініціатив, 
зупинятися на цьому шляху ніхто не 
збирається… �

ВИБОРИ

На мандат — 
13 претендентів 
18 серпня Центрвиборчком 
завершив реєстрацію кандидатів 
у народні депутати. Загалом 
ідеться про 5771 прізвище: 
2644 — у партійних списках 
і 3127 — для виборчих бюлетенів 
у мажоритарних округах.

Як повідомив заступник голови 
ЦВК Андрій Магера, наміри представ-
ляти інтереси українців у новій Верхов -
ній Раді виявили бажання 6214 осіб. 
Однак 443 охочим не вдалося подола-
ти навіть перший бар’єр. Як наслідок, 
партійні списки скоротилися в цілому 
на 140 чоловік, а кількість борців за 
мандати в мажоритарних округах — на 
303 особи. 

До бюлетенів для голосування за 
загальнодержавним виборчим окру-
гом включено 22 партії. 21 серпня було 
проведено відповідне жеребкування їх 
розташування. Головні претенденти на 
перемогу розташувалися поруч: №19 — 
об’єднана опозиція, №20 — Партія ре-
гіонів.

Загалом участь у цих парламент-
ських виборах візьмуть 89 партій, які 
висунули кандидатів або за списками, 
або в одномандатних округах. Згідно з 
оцінкою А.Магери «ЦВК пройшла цей 
етап рівно». Щоправда, невеличкий 
скандал виник з реєстрацією Воло-
димира Сацюка, якого ЦВК включила 
до претендентів на мандат, але Київ-
ський апеляційний адміністративний 
суд постановив визнав таке рішення 
незаконним через непроживання ко-
лишнього першого заступника голови 
СБУ в Україні останні 5 років. До того 
ж, як зазначено в постанові суду, до 
України він уперше повернувся на-
прикінці 2010 року як… громадянин 
Росії. �

2 новини і коментарі



ПОРЯДОК

Вітаємо 
з реєстром! 
Генеральний прокурор Віктор 
Пшонка на виконання доручення 
Президента спільно з керівниками 
силових відомств затвердив 
Положення про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.

Відповідно до норм Кримінально-
го процесуального кодексу робочою 
групою Генеральної прокуратури за 
погодженням з МВС, СБУ, ДПС роз-
роблено проект положення про ЄРДР, 
яке визначає порядок формування та 
ведення реєстру, а також надання відо-
мостей з нього.

В.Пшонка наголосив на тому, що 
реєстр буде функціонувати як єдина 
база даних про кримінальні правопо-
рушення в межах держави. За його сло-
вами, запровадження автоматичного 
обліку кримінальних правопорушень 
стане запорукою прозорості та демо-
кратичності при реєстрації заяв та 
повідомлень про злочини (передусім 
тих, що надійдуть від громадян).

Генпрокурор додав, що такий ре-
єстр унеможливить приховування 
правоохоронцями злочинів. Відтепер 
після реєстрації заяви про злочин 
одразу розпочинатиметься досудове 
розслідування. «Кожна заява буде під-
ставою для повноцінного досудового 
розслідування, а той, хто її подасть, 
негайно отримає дієвий механізм за-
хисту своїх законних прав», — запев-
нив В.Пшонка.

Після презентації тестової версії 
програми В.Пшонка підписав наказ 
про створення ЄРДР та затвердив по-
ложення про нього, який погоджено з 
міністром внутрішніх справ, головою 
Служби безпеки й керівником Держав-
ної податкової служби. �

ОПИТУВАННЯ

Атрибути 
незалежності
Державна мова є найбільш 
шанованим і важливим 
атрибутом незалежної 
Української держави. 

Як свідчать результати опитуван-
ня, проведеного соціологічною служ-
бою Центру О.Разумкова спільно з 
фондом «Демократичні ініціативи», 
36% громадян заявили, що гордять-
ся державною мовою. Ще 55% — за-
свідчили позитивне ставлення до неї. 
Минулого року сумарно ці показники 
становили 92%. Кількість тих, хто не-
гативно ставиться, залишилася такою 
самою — 5%, як й охочих замінити дер-
жавну мову якою-небудь іншою — 3%.

Збільшилася кількість шануваль-
ників Державного Прапора. Якщо ми-
нулого року пишалися синьо-жовтим 
знаменом 26% опитаних, то тепер — 
38%. Негативно ставляться до цього 
атрибуту лише 1% людей, а 1% — хотіли 
б змінити прапор.

Державний Герб має менше шану-
вальників. Гордяться Тризубом 30% 
громадян, ще 58% ставляться до нього 
позитивно. Негативно — тільки 4%, аж 
до його заміни — 3%.

Державний Гімн викликає теплі 
почуття в 30% респондентів (проти 
23% минулого року). Позитивне став-
лення — у 53%, а негативне — у 6%, як 
і роком раніше, аж до бажання заміни-
ти — у 7% (проти 12% минулого року).

Найменше громадяни пишаються 
таким атрибутом і символом незалеж-
ної держави, як гривня (всього 23%). 
При цьому дві третини (67%) став-
ляться до гривні все ж таки позитивно. 
Негативно — тільки 3%; ще 2% хотіли 
б гривню замінити іншою валютою. У 
порівнянні з минулим роком тут немає 
особливих змін. �

ПЕРЕТВОРЕННЯ

Злам процесу
Чи готова Україна жити за новим 
Кримінальним процесуальним кодексом?
Минуло понад 4 з половиною 
місяці відтоді, як Україна 
отримала новий Кримінальний 
процесуальний кодекс, 
і ще близько трьох 
залишилося до того, як він 
набере чинності. І хоча 
випробувати КПК на практиці 
юристам поки що не вдалося, вже 
можна підбити перші підсумки. 
Як сприйняли концептуальний 
документ судді, адвокати, 
прокурори, чи готові вони за 
ним працювати? Яким чином 
новий кодекс змінить обличчя 
вітчизняного кримінального 
процесу? 

Оксамитова революція 

Через новий КПК було зламано 
чимало списів, на цю тему проведені 
десятки круглих столів і конференцій, 
його авторів хвалили й лаяли, але те-
пер усе це вже історія. І це без пере-
більшення. Ухвалення нового кодексу 
незалежна Україна чекала 21 рік — 
увесь цей час вона жила за документом 
зразка 1960 року, який дещо архаїчно 
виглядав навіть у післяперебудовному 
Радянському Союзі. Що вже говорити 
про орієнтовану на Європу сучасну 
Україну. До речі, ухвалення нового 
КПК було одним із зобов’язань, яке 
наша країна взяла при вступі до Ради 
Європи.

Кримінальний процесуальний 
кодекс сам по собі — документ зна-
ковий. Недаремно депутати охрес-
тили його «другою Конституцією». 
Красивий перифраз політикам спо -
добався, і його стали бездумно по-
вторювати всі кому не лінь. Хоча, 
за великим рахунком, порівнювати 
Основний Закон і КПК некоректно. 
Кожен із цих документів — номер 
один у своїй «ваговій категорії». 
У деякому розумінні КПК навіть 
важливіший, адже він детально ре-
гламентує конкретні практичні ас-
пекти відносин між громадянами, 
правоохоронцями, суддями й адво-
катами. Таким чином, кодекс зримо 
впливає на життя кожної людини, 
а Конституція, хоч і є актом най-
вищої юридичної сили, має більш 
загальний характер. Мабуть, тому і 
політики, і звичайні громадяни до-
зволяють собі ігнорувати більшість 
ї ї декларативних положень. 

Важко сказати, чому всі поперед-
ні спроби прийняти новий КПК (а 
їх було аж 8) закінчувалися фіаско. 
Очевидно, ніхто з можновладців 
не хотів брати на себе таку відпо-
відальність. Можливо, навіть жити 
за старим кодексом було в чомусь 
зру чно — можна було безкарно 
місяцями морити людей у СІЗО, 
направляти справи на додаткове 
розслідування, а потім ховати їх 
в архівах. При наявній системі (це 
підтвердять і неупереджені юрис-
ти, і ті, кому довелося потрапити в 
жорна вітчизняної правоохоронної 
системи) шанси на те, що за гратами 
опиниться невинний, залишалися 
досить великими. Прийнятий ко-
декс радикально міняє правила гри 
в цій сфері. Недаремно експерти 
заговорили про «революцію в кри-
мінальному процесі». 

«Новий К ПК ві добра жає єв-
ропейські стандарти та європей-
ську філософію розслідування й 
судового розгляду кримінальних 
справ. Головне, що він установ-
лює процесуальну рівність і зма-
гальність сторін, — заявив «ЗіБ» 

відразу після ухвалення кодексу 
Сергій Ківалов. — Розширюються 
права підозрюваних, потерпілого; 
оновлюється процедура досудового 
розслідування; удосконалюються 
процедури судового контролю й 
оскарження судових рішень, забо-
роняється повернення справ на до-
даткове розслідування, що раніше 
часто призводило до необгрунтова-
ного затягування строків розгляду 
справ». 

Від обвинувального ухилу 
до змагальності

Перераховувати новели ново-
го КПК можна довго: це і відміна 
як стадії порушення кримінальної 
справи, так і інституту додаткового 
розслідування, і зміна ролі про-
курора в процесі, і запровадження 
посади слідчого судді, і зменшення 
строків провадження за різними 
категоріями справ. До речі, після 
запропонованих кодексом змін суд 
узагалі набуває першорядного зна-

чення, і цілком природно, що слід-
чий суддя стає однією з ключових 
фігу р у кримінальному процесі. 
Особливо на стадії досудового слід-
ства. Саме він тримає на контролі 
всі слідчі дії, пов’язані з обмежен-
ням прав і свобод громадян. 

Новела ,  я к а  ви к л и к а ла на й-
а ктивні ший опір з бок у пра во-
охоронців, — відміна додаткового 
розслідування, завдяки якому кри-
мінальна справа могла розслідува-
тися нескінченно довго. Саме цей 
інститут сприяв тому, що в Україні 
виносилося 0,2% виправдувальних 
вироків. Це один з найнижчих по-
казників у світі. За новими пра-
вилами, суд, розглянувши справу, 
зобов’язаний буде або у хвалити 
обвинувальний вирок, або виправ-
дати людину. І ніяких компромісів. 

Прийнятий КПК вперше вводить 
поняття кримінальних проступків, 
до яких віднесено правопорушення 
невеликої тяжкості, що не станов-
лять серйозної загрози для суспіль-
ства, наприклад, порушення ав-
торського й суміжних прав, дрібна 
крадіжка, хуліганство. Як основне 
покарання за скоєння криміналь-
них проступків передбачено штраф.

Мабуть, один з головних пози-
тивів кодексу (з погляду захисту 
прав і свобод людини) — це спроба 
стимулювати слідчих частіше оби-
рати запобіжні заходи, не пов’язані 
з позба вленням волі (домашній 
арешт, застава, особиста порука 
й т.д.) Раніше людина після пору-
шення стосовно неї справи майже 
автоматично опинялася в СІЗО. 
У новому КПК куди гуманніший 
підхід. У кодексі мовиться про те, 
що підозрюваний не може бу ти 
взятий під варту без певних дій з 
боку обвинувачення. Наприклад, 
прокурор зобов’язаний довести, що 
ніякий інший запобіжний захід не 
може забезпечити виконання пі-
д о з р ю в а н и м  в і д п о в і д н и х  з о -
бов’язань і запобігти тим ризикам, 
які були вказані прокурором або 
слідчим у клопотанні. Тільки зазна-
чена схема дій дає право слідчому 
судді обирати такий запобіжний 
захід, як взяття під варту. Та й то 
тільки в тому випадку, якщо ін-
криміноване д і яння передбачає 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк понад 3 роки. 

Одним з головних досягнень, які 
відзначали й українські, і західні 
експерти, є поява в кримінальному 
процесі норми про змагальність 
сторін і вирівнювання прокурорів 
і адвокатів у правах (наприклад 
щодо надання доказів). Відтепер 
представники захисту можуть за-
л у чати експертів на договірних 
умовах, отримувати доступ до ре-
чових доказів та документів і вилу-
чати їх, клопотати про проведення 
слідчих (розшукових) дій, брати в 
них участь і оскаржувати відмову в 
їх проведенні слідчому судді.

Ще одна новела, що викликала 
несхвалення опозиції, зате вподо-
бана адвокатами, — це заборона 
здійснювати захист у криміналь-
ному процесі для юристів, котрі 
не мають адвокатського свідоцтва. 
КПК передбачає, що захисником 
може бути тільки професійний ад-
вокат, унесений до Єдиного реєстру 
адвокатів і адвокатських об’єднань. 
Родичі, правозахисники, фахівці в 
галузі права залишилися без роботи.

Як боротися з «культурним 
контекстом»?

Про те, що новий кодекс наближає 
Україну до європейських стандартів, 
ніхто навіть не сперечається. Правда, 
реально, а не на папері, це відбудеться, 
швидше за все, не через рік і не через 
два. У процесі впровадження закону, 
що так кардинально змінює фунда-
мент кримінальної системи, напевно, 
доведеться зіткнутися з багатьма про-
блемами. Передусім — з фінансовою. 
Адже частина запланованих нововве-
день (скажімо, поява слідчих суддів, 
запровадження домашнього арешту) 
вимагають певних матеріальних вли-
вань. Чи не загальмує проведення ре-
форм неспроможність вітчизняного 
бюджету? 

Друга, не менш серйозна пробле-
ма, на яку вказували багато експер-
тів, — психологічна. Звичайно, на 
словах судді, адвокати та прокурори 
готові працювати за новим законом, 
але чи вдасться всім перебудувати-
ся на практиці, поки невідомо. За 
словами одного з розробників КПК, 
радника Президента — керівника 
головного управління з питань су-
доустрою АП Андрія Портнова, під 
час роботи над кодексом, наприклад, 
довелося зіткнутись із серйозною 
протидією з боку правоохоронців. 
«Що ми маємо? Радянське мислення, 
обвинувальну «ідеологію», фрагмен-
тарне володіння міжнародною прак-
тикою й часто помилкове уявлення 
про інтереси держави та служби. Це 
не через злі спонуки. Багато хто щиро 
вважав, що не можна нічого міняти, 
що він діє правильно, і по-іншому 
бути не повинно. Люди в погонах 
дуже боролися проти змагальності 
процесу, прав адвоката, нової систе-
ми збирання доказів. Ще їх засмучу-
вало, що вводиться жорстка проце-
дура, яка не дозволяє застосовувати 
запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою», — розповідав у інтерв’ю 
одному з видань А.Портнов. 

На цю ж проблему в розмові з 
кореспондентом «ЗіБ» указував і 
експерт Ради Європи Джеремі Мак-
Брайд: «Можна вже тепер сказати, 
що новий кодекс потребуватиме 
серйозних культурних метаморфоз, 
зміни свідомості всіх у часників 
кримінального процесу — не тільки 
слідчих і прокурорів, а й адвокатів, 

суддів. Останнім необхідно скептич-
ніше ставитися до того, що говорять 
і що приносять до суду прокурори».

Проте це не повинно стати серйоз-
ною перешкодою на шляху до введен-
ня в дію нового кодексу — вважає ін-
ший експерт РЄ Лора Бахмайєр. «Має 
бути зрозуміло, що культурний кон-
текст України — це недостатня при-
чина, аби зупинити ухвалення нового 
КПК. Я знаю, що дехто говорить: нам 
намагаються нав’язати якийсь чужий 
європейський кодекс, який абсолютно 
не вписується в традиції українського 
суспільства, його культуру, менталь-
ність. Але будь-яка нова система, яка 
хоче порвати з минулим, спочатку не 
відповідає існуючому порядку». 

На думку європейських експертів, 
Україні ще належить пройти довгий 
шлях до демократизації криміналь-
ного процесу. Щоб норми нового КПК 
працювали так, як планували творці 
кодексу, будуть потрібні спільні зусил-
ля всіх учасників процесу. 

«Для того щоб реформа пройшла 
ефективно, знадобляться серйозне 

правове перенавчання, тренінги для 
слідчих, прокурорів, суддів і адвока-
тів, — підкреслив Дж.Мак-Брайд. — 
На це потрібно певний час. Підвищен-
ня професійної кваліфікації повинне 
бути обов’язковим. Це буде важка ро-
бота. Свого роду виклик. Але не треба 
забувати, що Україна ратифікувала 
Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод 15 років тому, 
зробивши тоді певний вибір і при-
йнявши рішення жити за цими стан-
дартами. І ми бачимо, що новий кодекс 
покликаний виконати ці зобов’язання, 
дотримуючи стандарти конвенції та 
Конституції». 

У будь-якому випадку в України 
вже немає шляху назад, оскільки з лис-
топада цього року ми починаємо жити 
за новими правилами кримінального 
процесу. �

ПРЯМА МОВА

ЖОЗЕ
МАНУЕЛЬПІНТУ 
ТЕЙШЕЙРА, 
голова представництва 
Європейського Союзу 
в Україні: 

— Прогрес у галузі реформування 
системи судочинства та юстиції є 
фундаментальним для євроінтеграції 
України. Ми розуміємо, що недостат-
ньо просто прийняти КПК. Хоча це 
й повинно забезпечити нормальне 
функціонування судової системи, ї ї 
незалежність і неможливість отри-
мання доказів за допомогою тортур. 
Є загальні недоліки системи судочин-
ства України, тому необхідно при-
ймати інші закони. Потрібно говорити 
про зміну культури кримінального 
судочинства в цілому.

ДЖЕРЕМІ 
МАКБРАЙД, 
експерт Ради 
Європи:

— У новому КПК є принципова зміна, 
яка істотно посилить змагальність про-
цесу: якщо раніше справу контролював 
виключно прокурор, то тепер поси-
люється вплив адвоката. Така модель 
доволі поширена в інших країнах, але 
нова для України. Ці зміни вимагають 
величезних зусиль усіх учасників про-
цесу. Головне — доведеться змінити 
мислення, традиційне для пострадян-
ських країн. Із законами в Україні може 
бути все добре, питання в тому, як вони 
застосовуються. Скажімо, суддям теж 
потрібно вчитися бути критично на-
лаштованими стосовно прокурорів. Ду-
маю, традиційній соціалістичній моделі 
властиво, що судді ставляться з деяким 
пієтетом і пошаною до обвинувачення. 
Це те, що в крові в людей, те, що дуже 
важко змінити.

ВЛАДИМИР 
РИСТОВСЬКИЙ, 
голова офісу 
Ради Європи 
в Україні:

— 99% рекомендацій наших екс-
пертів при підготовці Криміналь-
ного процесуального кодексу було 
враховано. Ми позитивно оцінюємо 
розробку цього документа і його 
подальше ухвалення. Що стосується 
недоліків, згаданих у ході диску-
сі ї, то вони можуть бути усунені 
найближчим часом. Сподіваюся, 
об’єднані зусилля міжнародного 
співтовариства, співпраця з міжна-
родними організаціями допоможуть 
Україні в здійсненні адекватних ре-
форм і подоланні корупці ї.

ЛОРА БАХМАЙЄР, 
експерт Ради Європи, 
професор Школи 
права Мадридського 
університету:

— Новий КПК дає гарантії, що дозволя-
ють зменшити можливі зловживання. 
Очевидно, змінюються роль обвину-
вачення... Але, коли ми говоримо про 
вирівнювання прав сторін, це не озна-
чає, що говоримо про абсолютно рівні 
права. Ми говоримо про вирівнюван-
ня прав сторін, наскільки 
це можливо.
Хочемо підкреслити: КПК — це тільки 
один з інструментів цілої правової 
системи, в якій дуже багато складо-
вих. Серед них — незалежність судо-
вої влади, подолання корупції в судах, 
і це наступна важлива проблема. Змі-
на свідомості, створення суспільної 
прокуратури — це ще одна складова. 
Можна також говорити про освіту 
юристів, обов’язкове дотримання 
прав людини і т.д. Це цілісна мозаїка, 
всі фрагменти якої повинні відповіда-
ти один одному та працювати в комп-
лексі. Один кодекс не змінить 
ситуації.

Ухвалення нового кодексу незалежна Україна 
чекала 21 рік — увесь цей час вона 
жила за документом зразка 1960 року, 
який дещо архаїчно виглядав навіть у 
післяперебудовному Радянському Союзі. 

Новому КПК були присвячені десятки круглих столів і прес-конференцій, 
на його презентацію в Київ приїжджали експерти Ради Європи.

КРИМІНАЛ

Коноплі — 
без охорони
В Україні поля конопель 
не охоронятимуть. Але 
наркоманам не варто радіти 
з цього приводу: мова йде лише 
про так звані технічні сорти. 
Про це йдеться в недавно 
прийнятій постанові Кабміну.

У цьому документі вперше офіцій-
но вводяться такі поняття, як нарко-
тичні й технічні коноплі. «Технічні 
коноплі — це ті, які не містять тетра-
гідроканабінолу (речовини, що має 
психотропну дію) або містить незна-
чну її кількість, що не становить жод-
ного інтересу для наркозалежних, — 
пояснив «ЗіБ» начальник Державної 
служби України з контролю за нар-
котиками Володимир Тимошенко. — 
Відповідно, на ці сорти конопель не 
поширюються ті заходи контролю, 
які застосовуються до наркотичних 
сортів, — зокрема, їх не потрібно охо-
роняти». Докладніше про це читайте в 
наступному числі «ЗіБ». �
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Перший заступник Голови Верховного Суду України 
Ярослав РОМАНЮК:

«Тільки ухваленням прецедентних 
рішень забезпечити єдність практики 
в цілому неможливо»

 � Закінчення, початок на стор1.

Так, новелою для українського 
судочинства було те, що рішення 
ВС стали обов’язковими для всіх 
суб’єктів владних повноважень, які 
застосовують у своїй діяльності 
нормативно-правовий акт, що міс-
тить витлумачену Верховним Судом 
норму права, а також для всіх судів 
України. І хоча це не є судовим преце-
дентом у його класичному розумінні, 
ситуація дуже наближена до преце-
дентного права — елемента англо-
саксонської системи, адже в країнах 
континентального права рішення є 
обов’язковим лише для сторін у спра-
ві. Спрямована така новела на забез-
печення через рішення ВС єдності 
судової практики.

Водночас, як засвідчує статистика, 
Верховний Суд розглядає лише 0,01% 
справ, що вирішуються в країні. Через 
це тільки ухваленням обов’язкових 
для всіх судових рішень забезпечити 
єдність практики в цілому неможли-
во. Тому ми переймаємося пошуком 
додаткових способів забезпечення 
єдності судової практики. 

— За рахунок чого плануєте цього 
досягти? 

— Наса мперед — за ра х у нок 
активнішого використання інших 
своїх повноважень. Маю на увазі 
вивчення та аналіз судової прак-
тики. Так, на друге півріччя в пла-
нах ВС проведення аналізу судової 
статистики та вивчення судової 
практики застосування новітнього 
антикорупційного законодавства, 
аналіз судової практики застосуван-
ня законодавства про захист права 
власності при розгляді цивільних та 
господарських спорів. І хоча вислов-
лені в таких аналізах правові позиції 
не є обов’язковими для судів, вони є 
авторитетною точкою зору, на яку 
рівнятиметься судова практика.

Також слід вишукувати внутрішні 
резерви. Наприклад, з огляду на ав-
торитетність точки зору ВС його суд-
дям доцільно було б активніше брати 
участь у навчанні суддів, підвищенні 
їх кваліфікації в Національній шко-
лі суддів. Адже слухачі отримають 
змогу дізнатися про правові позиції, 
підходи до тлумачення норм найви-
щим судовим органом. Особливо це 
актуально зараз, коли в суспільстві 
активно проходить вивчення ново-
го Кримінального процесуального 
кодексу. На виконання доручення 
Президента Вища кваліфікаційна ко-
місія суддів організовує його вивчен-
ня, і в цьому процесі, на мою думку, 
активну участь повинні взяти судді 
ВС. Так само судді могли б друкува-
ти у фахових виданнях, насамперед 
у «Віснику Верховного Суду Укра-
їни», аналітичні статті, присвячені 
проблемним питанням правозасто-

сування. Особисто я практикую це 
вже не перший рік і наміру згортати 
цю роботу не маю. 

Спробуємо реалізувати ідею щодо 
підготовки спільно з науковцями про-
відних юридичних вузів держави нау-
ково-практичного коментарю Цивіль-
ного кодексу, який би грунтувався на 
правових позиціях Верховного Суду. 
Таку ідею підтримують як судді, так 
і науковці, а її реалізація теж сприяла 
би забезпеченню єдності судової прак-
тики. Тим часом у ВС уже ведеться 
робота над коментарем нового КПК.

Взагалі в країнах континентально-
го права єдність практики забезпечу-
ється за рахунок її усталеності, авто-
ритету актів вищих судових інстанцій. 
І хоча їхні рішення не є обов’язковими 
для тих, хто не брав участі у розгляді 
справи, але на ці рішення рівняються, 
до висловлених у них правових пози-
цій дослухаються.

— Судді дуже важко віднайти серед 
оприлюднених постанов ВС правову по-
зицію стосовно питання, з яким він може 
стикнутися через рік-два. Чи не варто в 
такому разі наділити Пленум ВС правом 
приймати постанови з окремих питань 
правозастосування? 

— Хоча, за міжнародними стандар-
тами, правові позиції всіх судів, у тому 
числі й ВС, повинні відображатися 
лише в судових рішеннях, ухвалених 
по конкретних справах, я не вбачаю 
нічого поганого в роз’ясненнях, які 
містяться в постановах Пленуму. 
Останні максимально наближені до 
практики судів нижчих інстанцій, 
адже є результатом узагальнення їх 
практики. Вони охоплюють більшість 
спірних питань у справах відповід-
ної категорії. Роз’яснення законодав-
ства у постановах Пленуму, по суті, 
є офіційною позицією Верховного 
Суду щодо вирішення складних пи-
тань судочинства, що на практиці 
значно полегшує роботу судів ниж-
чого рівня, створює підгрунтя для 
подальшого формування стабільної 
судової практики. Для забезпечення 
єдності практики було б добре, аби 
судді нижчих інстанцій мали змогу 
послуговуватися роз’ясненнями най-
вищого судового органу, які, завважу, 
не є обов’язковими. 

Адже в міру накопичення пра-
вових позицій ВС судді дійсно стає 
дедалі складніше відшукати нашу 
постанову в конкретній справі, що 
стосується питання, з яким він стик-
нувся саме зараз. Тож узагальнення 
з певної категорії справ допомогло б 
йому швидше зорієнтуватись у пра-
возастосуванні в разі спірних зако-
нодавчих норм.

— Але поки що це не можливо через 
відсутність у законі такої функції Пле-
нуму ВС…

— Поки що так, хоча Комітет ВР 
з питань правосуддя рекомендував 

прийняти за основу законопроект 
народних депутатів Сергія Ківалова 
та Дмитра Притики, в якому, серед 
іншого, пропонується повернути 
такі повноваження Пленуму ВС. А 
тим часом ми знаходимо інші шляхи. 
Зокрема, проводимо аналіз певної 
категорії справ і оприлюднюємо його 
у «Віснику…» та на нашому сайті. 
Наразі підготували підбірку право-
вих позицій ВС за 2010—2011 рр., що 
згруповані за категоріями справ, яку 
розіслали по всіх апеляційних та ка-
саційних судах і з якою можна озна-
йомитись у «Віснику…» та на сайті 
ВС, а також готуємо їх до видання 
окремою брошурою.

Утім, погоджуюся з вами, що пов -
новаження приймати постанови 
Пленуму ВС нам би не завадили. До 
того ж, як засвідчує практика Євро-
пейського суду з прав людини, левова 
частка звернень громадян України до 
цієї установи стосується порушен-
ня процесуальних норм. Особливо 
актуальними залишаються питання 
розмежування юрисдикції, зокрема 
земельних, податкових, корпоратив-
них спорів, через відсутність єдиної 
точки зору у вищих спеціалізованих 

судів. За відсутності повноважень 
щодо їх вирішення шляхом ухва-
лення відповідних процесуальних 
рішень ВС міг би спрямовувати 
практику через прийняття постанов 
Пленуму з цих питань. 

— Тобто судів багато, а судитися 
ніде?

— Так, і Верховний Суд не має пов-
новажень, аби підказати, до якого ж 
суду слід звертатися громадянину. Це 
не зовсім правильно, і, сподіваюся, 
законодавець із часом заповнить цю 
прогалину, у всякому разі ми на цьому 
наполягаємо. Наприклад, у Франції 
 існує спеціальний орган — Трибунал з 
конфліктів, який вирішує спори щодо 
розмежування юрисдикції адміністра-
тивних та загальних судів. На мою 
думку, в нас такими повноваженнями 
слід наділити ВС, покликанням якого, 
власне, і є забезпечення єдності судо-
вої практики. 

Проте, поки це питання на зако-
нодавчому рівні не врегульовано, 
Верхов ний Суд намагатиметься ви-
правити ситуацію, наприклад, шляхом 
аналізу таких справ. Тобто він має 
можливість вивчити їх і висловити 

свою думку, нехай не обов’язкову, але 
таку, що мала б практичне застосу-
вання. А головне — громадянам не 
довелося б доходити з такими питан-
нями до Страсбурга. Тож ми не вправі 
залишатися осторонь цієї проблеми.

Це питання я порушив під час під-
биття підсумків роботи ВС за І пів -
річчя та планування завдань на на-
ступні 6 місяців. Колеги погодилися, 
що проблема є і її можна спробувати 
вирішити в згаданий спосіб: провести 
аналіз, висловити свою точку зору та 
спробувати спрямувати практику в 
єдине русло.

— До речі, а чи стежить ВС за тим, 
аби вищі спецсуди послуговувалися його 
правовими висновками? Які важелі впли-
ву має ВС, якщо той чи інший вищий суд 
у своїх рішеннях не бере до уваги думки 
ВС, а сторони — не оскаржують рішень 
касаційної інстанції? 

— На жаль, така проблема — у 
контексті, знову ж таки, забезпечення 
єдності судової практики — дійсно 
існує. Немає ні механізму контролю 
за дотриманням вищими судами пра-
вових висновків ВС, ні настання на-
слідків, якщо ці висновки залишені 
поза увагою. Адже, якщо ухвалюється 
процесуальне рішення, яке іде врозріз 
із правовим висновком ВС, це саме по 
собі не є підставою для його скасуван-
ня. На мою думку, законодавцю варто 
було б звернутися до досвіду інших 
держав, скажімо Російської Федера-
ції, Німеччини, Іспанії, де підставою 
для перегляду судового рішення Вер-
ховним судом є порушення єдності 
судової практики, невідповідність су-
дового рішення правовим висновкам 
ВС. Доцільно було б також доповнити 
розділи процесуальних кодексів, які 
регламентують перегляд судових 
рішень у зв’язку з нововиявленими 
обставинами, положеннями про мож-
ливість їх перегляду у зв’язку з іншими 
обставинами, до яких слід віднести 
прийняття ВС рішення, яке містить 
висновок про інше застосування нор-
ми права, що зумовило ухвалення не-
законного судового рішення. 

«Допускаючи касаційний перегляд 
кожного рішення, ми втрачаємо 
стабільність»

— Чи буде ВС ініціювати законодавче 
врегулювання окреслених проблем? 

— Хоча Верховний Суд не має пра-
ва законодавчої ініціативи, ми намага-
ємося вносити відповідні пропозиції 
через Кабінет Міністрів, народних 
депутатів. 

Крім проблем, про які я вже зга-
дував, було б доцільно наділити ВС 
повноваженнями щодо створення 
прецеденту для типових справ — так 
званого преюдиційного запиту. На-
приклад, свого часу був спалах позо-
вів щодо виплат надбавок за вислугу 
років та допомоги на оздоровлення 
вчителям, потім справи про перера-
хунок військових пенсій, здійснення в 
належному розмірі соціальних виплат 
дітям війни. На мою думку, недоречно 
чекати, доки суди першої інстанції 
розглянуть сотні, а то й тисячі справ, 

потім рішення будуть перевірені апе-
ляційними та касаційними судами, 
і тільки після цього Верховний Суд 
зробить свій правовий висновок, який 
може і відрізнятися від тієї правової 
позиції, якої дотримувалися попередні 
суди. Адже всі ці справи повернуться 
в початковий стан, і суди знову витра-
чатимуть час на їх новий розгляд, уже 
з урахуванням думки ВС. 

— Тобто ви маєте на увазі право ВС 
вирішувати спір як першій інстанції?

— Є різні варіанти, обирати — за-
конодавцеві. Наприклад, можна ви-
значити такий порядок, про який ви 
сказали. Або надати право суду пер-
шої інстанції, в якого під час розгляду 
справи виникли сумніви щодо пра-
вильності тлумачення правової норми, 
зупиняти провадження у справі та 
звернутися з преюдиційним запитом 
за відповідними роз’ясненнями до 
Верховного Суду (безпосередньо або 
через вищі спеціалізовані суди). Схожа 
процедура існує у Франції. Відповідно 
до неї у разі, якщо правове питання є 
новим, достатньо складним та виникає 
у великій кількості справ, найвищий 
судовий орган надає з цього питання 

свій висновок і в такий спосіб спрямо-
вує судову практику.

— За аналогією зі зверненням до Кон-
ституційного Суду?

— Так. 
Є також проблема з визначенням 

повноважень ВС щодо перегляду 
справи в разі виявлення неоднакового 
застосування однієї й тієї самої норми 
закону. А як бути, якщо суди до одних і 
тих самих правовідносин застосували 
різні законодавчі норми? Наприклад, 
ця ситуація типова для справ про ви-
знання низки договорів купівлі-про-
дажу недійсними. В одних випадках 
позивач вимагає визнання недійсними 
договорів за всім ланцюжком, а в ін-
ших — звертається з віндикаційним 
позовом (про витребування майна з 
чужого незаконного володіння)до ни-
нішнього володільця спірного майна. 
Правовідносини — однакові, але нор-
ми матеріального права — різні, і це 
унеможливлює перегляд таких справ 
у ВС за існуючою нині процедурою. 
Цю проблему зняло б законодавче 
нововведення про порушення єдності 
судової практики як підставу для ска-
сування судового рішення.

— Очевидно, деякі питання потре-
бують втручання і на конституційному 
рівні. Чи пропонуватимете якісь зміни 
до Основного Закону з огляду на роботу 
Конституційної асамблеї?

— Ще до того часу, як асамблея 
розпочала роботу, ВС підготував 
своє концептуальне бачення змін до 
Конституції, що стосуються системи 
судоустрою. Наші пропозиції, зокре-
ма, стосуються формування складу 
Вищої ради юстиції. Ми переконані, 
що такий орган, як ВРЮ, має у своїй 
більшості складатися із суддів, які 
обрані чи призначені органами суд-
дівського самоврядування. Народні 
депутати, представники органів ви-
конавчої влади не повинні входити 
до цього органу. Також ми за пере-
дання повноважень щодо утворення 
та ліквідації судів до повноважень 
парламенту, що відповідатиме між-
народним стандартам. Разом з тим 
з процедури обрання суддів парла-
мент, на нашу думку, слід виключити, 
щоб унеможливити вплив політику-
му на процес обрання суддів і не по-
рушувати балансу між гілками влади 
в державі. З метою збереження най-
більш досвідчених кадрів доцільно 
було б також збільшити вік перебу-
вання на роботі суддею до 70 років.

— А як щодо призначення керівників 
судів? Чи доцільно залишати такі повно-
важення за ВРЮ?

— Утворена у ВС робоча група 
внесла до Конституційної асамблеї 
пропозиції, які зводяться до того, що 
суддів на адміністративні посади по-
винні призначати органи суддівського 
самоврядування, що відповідає між-
народним стандартам. Разом з тим, 
якщо більшість складу ВРЮ формува-
тиметься органами суддівського само-
врядування і участь у ньому не будуть 
брати політики й представники орга-
нів виконавчої влади, цілком прий -
нятно, аби саме цей орган опікувався 
питаннями призначення голів судів 

та їхніх заступників. Тим більше що 
рекомендації для таких призначень 
вносяться органами суддівського са-
моврядування — радами суддів спе-
ціалізованих судів. 

«Завданням ВС не є чергова 
перевірка винесеного рішення»

— У попередньому інтерв’ю ми тор-
кнулися питання перевантаження 
суддів. Яка ситуація із навантаженням 
суддів та палат ВС? 

— Коли ми говорили про переван-
таження, я мав на увазі саме умови 
роботи місцевих судів. Є шляхи по-
легшення роботи і для суддів вищих 
інстанцій. Зокрема, в апеляційних 
судах розглядається чимало однотип-
них справ. Якщо практика за певною 
категорією спорів є усталеною, а до-
води особи, яка подала апеляцію, не 
містять нових аргументів, напевне, 
слід передбачити спрощену процедуру 
її розгляду. В такому ж порядку слід, 
на мою думку, вирішувати апеляції з 
процесуальних питань, по незначних 
справах та коли апеляція є відверто 
необгрунтованою. 

«Ми наполягаємо, аби ВС були надані повноваження 
переглядати справи з підстав неоднакового 
застосування однієї й тієї ж самої норми не лише 
матеріального, а й процесуального права».

4 від першої особи



У касаційному порядку також пере-
глядається значна кількість рішень, і, 
напевне, дещо помилково допускати 
повторне оскарження будь-якого су-
дового акта. Касаційна інстанція пови-
нна працювати задля розвитку права, 
а отже, самостійно вирішувати: варта 
та чи інша справа його уваги. Якщо 
необхідно спрямувати практику в на-
лежному напрямі, суд зобов’язаний 
прийняти скаргу та розглянути спра-
ву. Зокрема, якщо наявна помилка в 
розумінні норми матеріального права 
або допущено порушення процесу, що 
призвело до неправильного вирішення 
спору. В інших випадках вищий спеці-
алізований суд навряд чи повинен ви-
трачати час не перевірку кожної спра-
ви. Адже рішення вже набуло законної 
сили, і, допускаючи його перегляд, ми 
втрачаємо більше — стабільність, пе-
редбачуваність, визначеність. 

Ми повинні більше довіряти апе-
ляційним судам, а касаційна інстанція 
має працювати раз, та гаразд.

— Що в такому разі робитиме найви-
щий судовий орган?

— Його головне завдання, як я вже 
говорив, — забезпечити однакове за-
стосування правових норм судами 
касаційної інстанції. До речі, на мою 
думку, законодавець правильно зро-
бив, закріпивши за вищими спеціалі-
зованими судами повноваження щодо 
допуску скарг до розгляду Верховним 
Судом. Адже завданням ВС не є чер-
гова перевірка законності винесеного 
і вже двічі перевіреного рішення, він 
має зробити правовий висновок в 
разі розбіжностей у тлумаченні судом 
(судами) касаційної інстанції однієї й 
тієї самої норми матеріального права. 
І саме вищий спеціалізований суд за-
цікавлений у з’ясуванні правильності 
правозастосування. До речі, процеду-
ра надання дозволу на подання скарги 
на судове рішення передбачена в бага-
тьох державах світу, в тій же Німеччи-
ні, наприклад, вона існує на рівні всіх 
інстанцій.

Водночас у перегляді справ Верхов-
ним Судом наявний не тільки публіч-
ний, а й приватний інтерес. Громадя-
нин, звертаючись до ВС, реалізовує 
своє право бути рівним з іншими пе-
ред законом. Якщо в іншій справі чи 
справах матеріальний закон судами 
був застосований інакше, то, подаю-
чи скаргу, він фактично домагається 
відновлення рівності перед законом з 
іншими громадянами.

Крім того, чимало питань, які 
нині доходять до Європейського суду, 
можна було б урегулювати на націо-
нальному рівні. На це звертали увагу 
нашої держави і міжнародні експерти, 
і представники ЄСПЛ. Адже сьогодні 
Україна посідає 5-е місце за кількістю 
заяв, що надходять від наших співвіт-
чизників у Страсбург. І, якщо вищий 
спеціалізований суд не допустить пев-
ну справу до перегляду Верховним Су-
дом, є ймовірність, що недоліки націо-
нального судового рішення в частині 
невідповідності Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод побачать судді ЄСПЛ. А це, своєю 
чергою, виллється в додаткові витрати 
держбюджету на виплати сатисфакції 
заявникові. Та ще й погіршимо репу-
тацію нашої судової системи в очах 
європейців.

Я б на місці законодавця замис-
лився над тим, аби надати право гро-
мадянам оскаржувати ухвали вищих 
спеціалізованих судів про відмову в 
допуску рішень до перегляду Верхов-
ним Судом. 

— А чи не призведе це до переванта-
ження суддів ВС? І, до речі, чи не накопичу-
ються сьогодні, як у 2006 р., нерозглянуті 
справи?

— Наразі Верховний Суд працює 
у звичному режимі, що дозволяє 
грунтовно аналізувати кожну справу. 
Оскільки рішення ВС є обов’язковими 
для всіх суб’єктів владних повнова-
жень та судів, які застосовують у своїй 
діяльності витлумачену ВС правову 
норму, занурюємось і в теорію пра-
ва, активно залучаємо до підготовки 
справ до розгляду членів науково-кон-
сультативної ради при ВС. 

За статистикою, найбільше наван-
таження в Судової палати в адміні-
стративних справах, найменше — у 
криміналістів. Цивільна палата, до 
складу якої входжу і я, за І півріччя 
розглянула близько 80 справ. 

— Ваші сусіди — колеги з Вищого спе-
ціалізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ — нарікають на брак 
приміщень, унаслідок чого в них залиша-
ється кілька десятків вакантних місць. 
Для Верховного Суду «житлове» питання 
не створює складнощів у роботі?

— До утворення ВСС у цих будів-
лях працювало 89 суддів ВС та від-
повідний апарат. Тепер на тих самих 
площах розмістилося 95 суддів ВСС 
та 47 — ВС, а також відповідна кіль-
кість працівників апарату обох уста-
нов. Зрозуміло, що умови праці — 
не однакові. Судді ВС залишились у 
своїх кабінетах, а судді ВСС змушені 
тіснитись удвох-утрьох в одній кім-
наті. Я вже не кажу про працівників 
апарату ВСС, які інколи ледь проти-
скуються, аби потрапити на робоче 
місце.

Недавно Прем’єр-міністр підписав 
розпорядження про надання в опера-
тивне управління Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ будівлі 
училища зв’язку Міністерства оборони 
України на вул. Дегтярівській. Ми 
дуже раді за наших колег. Адже чим 
кращі умови роботи суду створить 
держава, тим якіснішими й оператив-
нішими будуть його рішення. �

ПОВНОВАЖЕННЯ

Три види спеціалізації 
об’єднані в рівності
Два роки тому суддівське самоврядування почало працювати 
за новими правилами
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Серед змін, які принесла 
судова реформа 2010 року, — 
нові правила роботи органів 
самоврядування. Так, 
представництво на з’їзді 
суддів почало формуватися за 
пропорційним принципом, кожна 
юрисдикція отримала право 
на однакову кількість делегатів, 
таку ж рівність було запроваджено 
і в Раді суддів України. Разом 
з тим ради позбулися керівників, 
а чисельність служителів Феміди 
в них прописано в законі.

По 11 і досить

Закон «Про с удоустрій і ста-
т ус с уддів» Президент підписав
28 липня, а вже 20 серпня відбулися 
конференції суддів — в один день зі-
бралися представники господарської 
та адміністративної спеціалізації, не 
набагато відстали й загальні суди. 
Саме ці конференції дали старт по-
чатку роботи органів самоврядуван-
ня в оновленому вигляді, зокрема, 
судді визначилися зі складом своїх 
рад.

Відповідно до закону кількість 
членів рад було обмежено 11 осбами. 
До цього служителі Феміди вже всти-
гли попрацювати за значно ширшого 
представництва, коли до ради входи-
ло кілька десятків осіб, а чисельність 
членів Ради суддів України наближа-
лася до 80.

Звісно, таке обмеження викликало 
занепокоєння в деяких законників. 
«Оскільки в нас 27 адміністративних 
одиниць, то було б правильно, якби 
вони були представлені хоча б одним 
членом РСЗС», — відзначав на конфе-
ренції суддів загальних судів очільник 
Апеляційного суду Запорізької області 
Віктор Городовенко.

Однак загалом служителі Феміди 
були готові до зменшення кількості 
своїх посланців у органах самовряду-
вання. «Це позитивна зміна, яка дає 
можливість оперативніше вирішувати 
нагальні завдання», — відзначав очіль-
ник Ради суддів адміністративних 
судів Микола Кобилянський.

Уже коли органи самоврядування 
почали працювати і, зокрема, вивча-
ти організацію роботи служителей 
Феміди, про можливість розширення 
складу говорив голова Ради суддів 
господарських судів Олександр Удови-
ченко. Мовляв, навантаження досить 
суттєве, а виконання основних суд-
дівських обов’язків ніхто не відміняв. 
Однак згодом це питання фактично 
нівелювалося — законники звикли до 
такого обсягу роботи.

Та й невелика чисельність має свої 
переваги. Передусім це мобільність. 
За потреби члени ради можуть швид-
ко зібратись і оперативно розглянути 
будь-яке питання. Крім цього, забез-
печується краща атмосфера для ро-
боти: не обов’язково розміщуватись 
у великих залах з президією та кафе-
дрою, досить невеликого кабінету, й 
усі чудово бачитимуть і чутимуть 
одне одного. Навіть мікрофони не 
потрібні.

Не варто забувати й про бюджет-
ну економію. Сумарні витрати на 
проїзд і добові становлять чималу 

суму. До того ж чинні правила не 
відривають від щоденної роботи ве-
ликої кількості законників, через що 
могли б страждати учасники судових 
процесів.

«Суддів, які сьогодні присутні 
в РСЗС, абсолютно достатньо, аби 
справлятися з визначеним колом за-
вдань. Тому збільшувати чисельність 
членів ради немає потреби. Від того, 
що поповниться склад органу суд-
дівського самоврядування, його ді-
яльність не покращиться. Як свідчить 
практика, робота в малих групах най-
більш ефективна», — наголосив голова 
цієї ради Павло Гвоздик.

Розподіл місць

Законом «Про судоустрій і статус 
суддів» не визначено вимог щодо 
представництва регіонів та інстан-
цій у радах суддів. Тому це питання 
конференції вирішували на власний 
розсуд. Представники касаційної 
інста нці ї  отрима ли всюди при-
близно однакову квоту. В РСГС — 
3 представники, в РСАС — 4. Цікаво, 

що на час проведення конференції 
суддів загальних судів відповідної 
касаційної інстанції ще не існувало, 
тому судді з неї, здавалося б, не мог-
ли потрапити до ради. Однак зго-
дом 3 обрані законників перейшли 
до Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ, тому й загальні суди фактич-
но сформували склад за спільними 
«параметрами».

Крім цього, конференціям дово-
дилося вирішувати питання регіо-
нального розподілу місць у радах. 
Найбі льше ця проблема, схоже, 
турбувала представників загальних 
судів. Вони пропонували розділити 
державу на 11 умовних регіонів і 
обирати по представнику з кожно-
го. Також була ідея ввести правило 
щорічної заміни кількох членів ради 
для того, щоб жодній області не було 
образливо, однак згодом питання ре-
гіональної різноманітності відійшли 
на другий план. Звісно, в кожній з 
рад є представники різних регіонів, 
однак після початку функціонування 
питання ротації відповідно до місця 
роботи людини видається швидше 
формальністю. Кожен з органів са-
моврядування вирішує значно важ-
ливіші проблеми. Та й, як відзначав 
П.Гвоздик, рада представляє всю 
країну, адже за її членів голосували 
на конференції, тобто представники 
всіх областей.

Втрата керівництва

Одне з найсуттєвіших нововведень 
в організації суддівського самовря-
дування — заборона головам судів 
уходити до складу рад. Причини цьо-
го очевидні — завдяки обмеженням 
вони не зможуть впливати на обрання 
очільників, тобто самих себе. Крім 
цього, ради займаються вивченням 
організації роботи в судах, тобто ін-
спектують діяльність їхніх керівників. 
До того ж установити таке обмеження 
рекомендувала Венеціанська комісія.

Якщо ж поглянути на склад РСУ 
до проведення реформи, то вона 
нагадувала закритий клуб голів, 
розбавлений лише представниками 
Верховного і вищих судів. Рядові за-

конники з регіонів виглядали в ньо-
му випадковими людьми.

Впродовж останніх 2 років суд-
дям доводилося кілька разів стика-
тись із проблемами сумісництва. Так, 
під час конференції суддів загальних 
судів висунутий до ради й навіть 
обраний її головою Павло Гвоздик 
очолював Апеляційний суд Івано-
Франківської області. Щоправда, 
заяву про складання повноважень 
він тоді вже написав. Разом з тим 
Вища рада юстиції не поспішала з 
його звільненням. У ній заявили, 
що без відповідного подання РСЗС 
зробити цього не можуть, тому ви-
рішили спочатку дочекатися рішен-
ня органу самоврядування. Таким 
чином, виникло своєрідне замкнене 
коло, яке зрештою вдалося розірва-
ти. П.Гвоздик залишив адмінпосаду 
й став повноцінним головою ради.

Головні рекомендації

До судової реформи призначенням 
законників на адміністративні поса-
ди займалась РСУ. Однак наприкінці 

2009 року Конституційний Суд виніс 
рішення, яким указав на неправо-
мірність такого порядку. «Рада суддів 
України повноважна давати рекомен-
дації стосовно такого призначення 
тому органу (посадовій особі), який 
законом наділений цими повноважен-
нями», — йшлось у рішенні.

Єдиною проблемою було те, що 
законодавство не визначало органу, 
який мав би здійснювати призначення 
керівників. Звісно, КС закликав парла-
мент вирішити цю проблему, але вона 
так і залишалася неврегульованою аж 
до судової реформи. 

Відповідно до нового закону ради 
адміністративних, господарських і 
загальних судів отримали право ре-
комендувати суддів на адмінпосади 
у судах своєї юрисдикції. Після цього 
кандидати на крісла керівників мають 
відвідати Вищу раду юстиції, яка й 
здійснює призначення.

Хоча за ВРЮ формально залиша-
ється останнє слово, ключову роль у 
процесі добору майбутніх керівників 
відіграють усе ж органи самовряду-
вання. Звісно, були випадки, коли ВРЮ 
відмовляла претендентам у призначен-
ні, але це радше винятки з правил. За-
звичай члени колегіального органу до-
віряють позиції рад. Крім цього, якщо 
на одне місце є кілька претендентів, то 
саме в органі самоврядування обира-
тимуть, хто з них найбільш достойний 
і перейде «на наступний рівень».

Цікаво, що законодавець вирішив 
не визначати процедури, за якою пре-
тенденти на місця керівників можуть 
заявити про свої амбіції та завітати на 
співбесіду до органу самоврядування. 
Тому кожна рада вирішувала цю про-
блему по-своєму.

Першими такий механізм розро-
били «господарники». РСГС створила 
кадровий резерв, до якого записували 
тих, хто бажає в майбутньому обі-
йняти посаду керівника. При цьому 
не важливо, коли крісло звільниться. 
Наприклад, якщо до завершення пов-
новажень голови ще 4 роки й іти з по-
сади раніше він не збирається, це не 
означає, що інші законники не можуть  
займати чергу.

Визначили в РСГС і те, хто може 
давати рекоменацію на внесення до 

резерву. Щодо будь-яких посад це 
можуть зробити збори суддів, щодо 
заступників керівників — голови, а 
щодо очільників місцевих судів — 
керівники відповідних апеляційних 
судів. Для того щоб потрапити до ре-
зерву як претендент посаду керівника 
апеляційного суду, можна також за-
ручитися підтримкою голови вищого 
суду. «Коли ми його (резерв. — Прим. 
ред.) запроваджували, були певні по-
боювання, але за півроку переконалися 
в ефективності цієї системи», — відзна-
чав О.Удовиченко.

Разом з тим інші ради спочатку ви-
рішили не поспішати із запроваджен-
ням такого механізму. Проте цього 
року за перевіреним планом почали 
працювати й «адміністративники» та 
підготували відповідний документ. 
«Метою положення є забезпечення 
висококваліфікованого, виваженого, 
врегульованого та якісного формуван-
ня резерву, а також недопущення не-
доліків у роботі при доборі кандидатів 
на адміністративні посади в адмінсу-
дах», — пояснювала суть нововведень 
заступник голови РСАС Любов Гончар.

Одначе в РСЗС вирішили поки 
що не приєднуватися до ініціативи 
колег. «Спеціального порядку вису-
нення кандидатури на керівну посаду 
в нас немає. Власне, право ініціативи 
належить раді суддів. Але це не озна-
чає, що до нас не може звернутися 
особа, яка бажає зайняти крісло ке-
рівника, чи голова суду. Я думаю, 
щось змінювати немає потреби. Якщо 
ми розпишемо в положенні, за чиїм 
поданням це відбувається, то вийде, 
що комусь віддаємо перевагу», — 
відзначив П.Гвоздик.

Зрівняні в правах

Ще до початку здійснення судової 
реформи в господарських й адміні-
стративних судах говорили про не-
справедливість розподілу місць в орга-
нах самоврядування. Так, кілька років 
тому в РСУ абсолютну більшість мали 
представники загальних судів, пред-
ставництво від яких в органі само-
врядування перевищувало кількість 
«господарників» і «адміністративни-
ків» разом узятих. Пояснювалося це 
тим, що й суддів загальних судів у 
країні більше, ніж інших. Однак но-
вий закон утвердив рівність кожної 
юрисдикції, запровадивши однакове 
представництво від них як у РСУ, так 
і на з’їзді суддів. 

Так, на з’їзд усі три конференції 
обирають по представнику від кожної 
області, АР Крим, мм.Києва і Севасто-
поля, плюс по 3 делегати від кожного 
вищого, Верховного й Конституційно-
го судів. До РСУ входять по 3 представ-
ники від кожної конференції суддів та 
по одному — від КС і ВС.

Новації мали забезпечити умови, 
в яких голос жодної юрисдикції не 
губився б та вдавалося б почути по-
зицію кожної зі сторін. І, схоже, цієї 
мети авторам змін досягти вдалося. 
Принаймні в судах погоджуються з 
правильністю такого розподілу. 

За спільною роботою представни-
ків судів різної юрисдикції можна спо-
стерігати не лише в РСУ, але й у ВРЮ, і в 
кожному випадку вдалось налагодити 
якісний механізм співпраці, демон-
струючи таким чином ефективність 
ідеї об’єднання суддів. �

ПРЯМА МОВА

ПАВЛО 
ГВОЗДИК, 
голова Ради 
суддів загальних 
судів:

— Оскільки сьогодні суддівське керівни-
цтво позбавили значної частини адміні-
стративно-розпорядчих повноважень, 
то відпала й необхідність його участі в 
роботі рад суддів. Крім того, рада, по 
своїй суті, є органом, який здійснює низку 
функцій щодо контролю діяльності голів 
судів. Тому цілком логічно, що ті особи, 
котрих мають контролювати, не входять 
до РСЗС.

ОЛЕКСАНДР 
УДОВИЧЕНКО, 
голова Ради суддів 
господарських 
судів:

— До реформи представництво в РСУ 
було визначено таким чином, що суд-
ді загальних судів становили близько 
60% від загальної кількості делегатів. 
Тому разом взяті представники госпо-
дарських, адміністративних і військо-
вих судів були в меншості. І будь-яке 
питання вони не могли вирішити, 
якщо  воля представників загальних 
судів була іншою. У проекті ж закла-
дено паритетний принцип формуван-
ня РСУ представниками різних видів 
юрисдикції. Тепер для вирішення 
найважливіших питань треба буде до-
сягати консенсусу, і саме це сприяти-
ме єдності судової системи.

МИКОЛА 
КОБИЛЯНСЬКИЙ, 
голова Ради суддів 
адміністративних 
судів:

— Те, що голови судів не можуть бути 
обрані до РСАС, — позитив, оскільки 
навантаження на членів ради досить 
велике. Судді ж, які обіймають адміні-
стративні посади, та секретарі судових 
палат ВАС мають також великий обсяг 
обов'язків, виконання яких потребує і 
часу, і знань, й енергії. Крім того, саме 
рада суддів уносить подання до ВРЮ 
щодо призначення суддів на адміні-
стративні посади та звільнення їх з 
таких посад. Зрозуміло, що будь-яка 
зацікавленість або упередженість у цих 
питаннях недопустимі.

РСУ до проведення реформи нагадувала закритий 
клуб голів, розбавлений лише представниками 
Верховного і вищих судів. Рядові судді 
з регіонів виглядали в ньому як випадковість.

Перший з’їзд суддів згідно з вимогами законодавства провели три очільники рад.
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НАДБАННЯ

Голова Вищого адміністративного суду України 
Ігор ТЕМКІЖЕВ:
«Вітчизняна судова система цілком дієздатна 
навіть за мірками найкращих міжнародних стандартів»
МАРИНА БОЙКО

— Ігорю Хажмуридовичу, як би ви 
оцінили стан судової системи після 
глобальних законодавчих змін у сфері 
судочинства?

— З часу реформ у судовій системі 
України минуло лише 2 роки, втім, 
уже сьогодні можна говорити про 
перші результати. Це і зміна умов 
доступу до професії судді, і зміна 
системи притягнення суддів до від-
повідальності, і збільшення неза-
лежності судів від інших гілок влади, 
і початок широкого застосування 
рішень європейських судів в україн-
ській практиці.

Всі розуміють, що судова реформа 
не завершена, вона тільки розпочата, 
тож для законодавця ще є великий 
обсяг роботи в цьому напрямку. Тим 
більше що практика застосування за-
кону «Про судоустрій і статус суддів», 
який став першим етапом у реформу-
ванні українського судочинства, ви-
явила коло проблем, які залишилися 
невирішеними.

На початку реформування Прези-
дент поставив завдання зробити пра-
восуддя об’єктивним, справедливим і 
доступним. При цьому є знаковим, що 
глибока правова та судова реформи 
стали одними з перших його ініціатив 
як глави держави. 

Чи вдалося досягти цієї мети за 
2 роки? Скажемо так: нам є над чим 
працювати. Два роки тому суддів-
ське співтовариство побачило щиру 
зацікавленість керівництва країни 
у вирішенні проблем судової влади. 
Сьогодні ми відчуваємо готовність до 
подальших кроків у цьому напрямку. 
Покладаємо надії на новий парламент, 
адже усунення багатьох недоліків за-
лежить саме від злагодженої роботи 
народних обранців.

У цілому ж вітчизняна судова сис-
тема цілком дієздатна навіть за мір-
ками найкращих міжнародних стан-
дартів. Не варто забувати, що процес 
реформування розпочався на далеко 
не досконалій платформі, ми живе-

мо в умовах усе ще пострадянської 
правової дійсності. Зрозуміло, що за 
таких умов сподіватися на швидкий 
результат не доводиться. Втім, у разі 
професійного, сумлінного, послідов-
ного здійснення таких реформ добро-
порядними в загальнолюдському та 
політичному розумінні виконавцями 
ми, безсумнівно, одержимо очікува-
ний результат.

— Який із законодавчих актів, ухва-
лених за цей час, мав воістину доленос-
не значення для подальшого розвитку 
судової влади?

— Звісно, це власне закон «Про 
судоустрій і статус суддів». Саме він 
покликаний стати основою для по-

дальшого розвитку та зміцнення укра-
їнського правосуддя. Завдяки цьому 
документу система судів загальної 
юрисдикції в Україні нарешті побудо-
вана за принципами територіальності 
та спеціалізації, як того вимагає Осно-
вний Закон.

Позитивним надбанням реформи 
є і створення єдиної системи судів — 
першої, апеляційної, касаційної інстан-
цій та найвищого органу — Верхов -
ного Суду. Прописані довгоочікувані 
порядок першого призначення на по-
сади суддів та механізм призначення 
суддів на адміністративні посади, ви-
значено статус голови суду та керів-
ника апарату.

Велике значення мали й нещодавно 
прийняті Податковий та Криміналь-
ний процесуальний кодекси, закони 
«Про доступ до публічної інформації» 
та «Про адміністративні послуги». Вне-
сено зміни до процесуальних законів, 
у тому числі й до Кодексу адміністра-
тивного судочинства, які скоротили 
строк розгляду деякої категорії справ, 
створили умови для зменшення мож-
ливостей для застосування процесу-
альних «диверсій».

— Які законодавчі акти, на ваш по-
гляд, варто розробити та прийняти 
найближчим часом для подальшого зміц-
нення незалежності судової системи?

— Великої уваги, на мій погляд, 
потребують такі питання, як по-
силення авторитету та престижу 
суддівської професії, зміцнення не-
залежності суддів, забезпечення пу-
блічності судочинства. Гарантування 
незалежності суддів має відбуватися 
шляхом створення реальної еконо-
мічної незалежності. Йдеться і про 
матеріально-технічне забезпечення 
судів, і про гідну оплату праці суд-
дів, і про створення достойних умов 
для учасників процесу. При цьому 
створити дійсно гідні умови для здій-
снення судочинства, забезпечивши 
належний рівень незалежності суддів, 
можливо за допомогою вже існуючих 
механізмів, без прийняття принципо-
во нових рішень. Головне — відійти 
від звичного фінансування судових 

органів за залишковим принципом, 
припинити публічний тиск на судо-
ву владу з боку представників інших 

гілок влади, активніше утверджувати 
міжнародні стандарти незалежності 
суддів в Україні.

Деякі покращення можливі лише 
після внесення відповідних змін до 
Конституції. Як відомо, Конституційна 
асамблея активно працює над цілою 
низкою змін до Основного Закону й до 
початку 2014 року повинна надати від-
повідний проект. Очікується, що деякі 
зміни відбудуться саме в частині форму-
вання та функціонування судової влади. 

Актуальним також є реформуван-
ня інституту прокуратури. З огляду на 
демократичні перетворення в країні 
законодавець повинен уточнити спір-
ні моменти щодо ролі прокуратури в 
судовому процесі. Сьогодні ця тема 
активно обговорюється, є кілька зако-
нопроектів, покликаних принципово 
змінити роль прокуратури в Україні.

Як неодноразово відзначали між-
народні експерти, принципи само-
стійності судів і незалежності суддів у 
нашій країні порушує також надання 
органам та посадовим особам, які не 
належать до судової влади, повнова-
жень щодо організації роботи судів, 
визначення судоустрою та статусу суд-
дів поза своєю компетенцією. Таким 
чином, на часі розроблення відповід-
них законодавчих змін, які б збільши-
ли роль представників суддівського 
корпусу при прийнятті подібних рі-
шень та/або встановили більш сувору 
відповідальність за спроби прямого чи 

опосередкованого тиску або впливу на 
суддю з боку посадових осіб чи інших 
представників влади. �

ПЕРЕБУДОВА В ДІЇ

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ Леонід ФЕСЕНКО:
«Завдяки ухваленню закону відчутною стала 
мінімізація політичної складової при формуванні судової системи»
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Найоб’єктивніше будь-яку 
реформу здатні оцінити ті, кого 
вона безпосередньо стосується. 
Тому «ЗіБ» звернувся до голів 
усіх вищих спеціалізованих судів 
з проханням стисло підбити 
підсумки перших двох років дії 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів», а також інших актів, 
ухвалених за цей час задля 
зміцнення судової системи 
в Україні.

— Леоніде Івановичу, як би ви оцінили 
стан судової системи після глобальних 
законодавчих змін у сфері судочинства?

— Два роки діяльності судової 
системи за новим законодавством 
дозволили дійти позитивних виснов-
ків щодо створення, формування та 
побудови організаційної діяльності і 
структури ВСС відповідно до вимог 
закону «Про судоустрій і статус суд-
дів» та його значного впливу на судову 
систему в цілому. Нарешті поставлено 
крапку в дискусії про систему судів 
загальної юрисдикції: функціонують 
місцеві, апеляційні, вищий спеціа-
лізований і Верховний суди з чітко 
окресленими повноваженнями, які не 
перетинаються.

Крім того, чітке визначення судів 
касаційної інстанції та створення 
ВСС сприяли забезпеченню права 
людини на захист компетентним су-
дом та законодавчому усуненню дис-
кримінаційного підходу до перегляду 
судових рішень у цивільних і кримі-
нальних справах, що, безперечно, є 
важливим надбанням у сфері судо-
чинства. Слід згадати, що до 2010 ро -
ку тільки в господарській та адмі-
ністративній юрисдикції існували 
вищі спеціалізовані суди, рішення 
яких могли бути оскаржені у Верхо-
вному Суді.

За підсумками роботи в першому 
півріччі 2012 року можна стверджува-
ти, що є тенденція до збільшення над-
ходження справ і матеріалів до ВСС. 

На розгляд до нашого суду надійшло 
майже 48,8 тис. касаційних скарг, справ 
та заяв, що на 21,4% більше, ніж у пер-
шому півріччі 2011 року (40,1 тис.). З них 
37,5 тис. касаційних скарг та справ, що 
розглядаються в порядку цивільного 
судочинства, та 11,3 тис. кримінальних 
справ та касаційних скарг. 

Така кількість справ і матеріалів 
свідчить, що суд залишається остан-
ньою інстанцією, до якої громадяни 
звертаються по захист своїх прав та 
інтересів. Це є підтвердженням ви-
сокого рівня довіри людей до судової 
системи, хоча іноді лунають тенден-
ційні й невиправдані протилежні 
твердження. Тож, незважаючи на 

постійне збільшення навантаження, 
судова система працює дієво, хоча й 
потребує нагального законодавчого 
вирішення деяких питань організації 
правосуддя та порядку здійснення 
судочинства.

— Який із законодавчих актів, ухва-
лених за цей час, мав воістину доленос-
не значення для подальшого розвитку 
судової влади?

— Прийняття закону «Про судо-
устрій і статус суддів» стало важли-
вим кроком у розбудові державності. 
Закладено механізми, які дозволяють 
його нормам бути не декларативними, 
а реально працювати. До цього трива-
лий час вирішення питань структури 

судової влади здійснювалось у пло-
щині процесуального законодавства. 
Прийняття реформеного закону спри-
яло оновленню поглядів на вітчизняну 
систему судової влади, закріпленню 
постулатів та принципів, що дають 
можливість належним чином функ-
ціонувати її органам та бути вагомим 
чинником у механізмі захисту прав і 
свобод наших громадян. 

Завдяки ухваленню закону відчут-
ною стала мінімізація політичної скла-
дової при формуванні судової системи. 
Адже спрощення процесу обрання 
та призначення суддів сприяє більш 
оперативному поповненню судових 
органів новими кадрами. Дворічний 
досвід довів, що завдяки реформеному 
закону правосуддя здійснюється саме 
так, як того вимагає Конституція. 

Однак закон, як і будь-який інший 
законодавчий акт, що регулює комп-
лексні суспільні відносини, не є без-
доганним і містить низку положень, 
що потребують подальшого доопра-
цювання та врегулювання. Одним з 
основних у цьому переліку є питання 
соціального забезпечення суддів і суд-
дівської винагороди.

Безперечно, окремої уваги заслу-
говує й нормативне закріплення суд-
дівського самоврядування як однієї з 
гарантій забезпечення самостійності 
судів і незалежності суддів.

— Які законодавчі акти, на ваш по-
гляд, варто розробити та прийняти 
найближчим часом для подальшого зміц-
нення незалежності судової системи?

— Якість та ефективність здій-
снення правосуддя в державі зале-
жать від професійності та самовідда-
ності в роботі суддів та працівників 
апарату, що, серед іншого, залежать 
від належного організаційного та 
фінансового забезпечення. На жаль, 
судовою реформою 2010 року в час-
тині, що стосується фінансових га-
рантій для суддів, не було розв’язано 
всіх проблем у повній мірі. Головне 
питання полягає у відповідності 
суддівської винагороди положенням 
ст.126 Конституції щодо незалежності 
суддів. Оплата праці суддів повинна 

відповідати професії та виконуваним 
обов’язкам, а також бути достатньою, 
щоб захистити служителів Феміди від 
дії чинників, через які можна вплива-
ти на їхні рішення. Тому зрозуміло, 
що це питання потребує законодав-
чого врегулювання. 

Невід’ємною складовою незалеж-
ності суддів також є гарантії їх со-
ціального забезпечення, оскільки в 
окремих випадках становище суддів 
буває гіршим, ніж працівників пра-
воохоронних органів та державних 
службовців. Також існує проблема 
обчислення відпусток суддів, які на 
сьогодні відповідно до закону обчис-
люються в робочих днях. Разом з тим 
закон «Про відпустки» чітко визна-
чає правила обчислення відпусток у 
календарних днях, що призводить до 
законодавчої колізії та до обмеження 
права судді на відпочинок. Тому на-
гальною є необхідність приведення 
закону «Про судоустрій і статус суддів» 
у відповідність до положень закону 
«Про відпустки».

Питання здійснення судочинства 
також потребують законодавчого 
врегулювання шляхом унесення змін 
до відповідного процесуального за-
конодавства, насамперед цивільного. 
Протягом двох років ВСС розроблено 
та надіслано суб’єктам законодавчої 
ініціативи 4 важливі законопроекти, 
спрямовані на вдосконалення цивіль-
ного процесу, зокрема щодо наказно-
го провадження, заочного розгляду 
справ, апеляційного та касаційного 
перегляду судових рішень. З огляду 
на наявні типові недоліки й помилки 
в практиці судів загальної юрисдикції 
різних інстанцій згадані законопроек-
ти, на нашу думку, потребують якнай-
швидшого розгляду та ухвалення.

У листопаді цього року набу-
ває чинності новий КПК, з яким 
пов’язують початок нової епохи у сфері 
захисту прав і свобод громадян за су-
часними європейськими стандартами. 
Вважаю, що це потребує від суспіль-
ства інших підходів до сприйняття 
місця й ролі суду в системі органів 
державної влади. �

«Два роки тому суддівське 
співтовариство побачило 
щиру зацікавленість 
керівництва країни у вирішенні 
проблем судової влади»

6 від першої особи



ГАРАНТІЇ

Голова Вищого господарського суду України 
Віктор ТАТЬКОВ:
«Украй необхідно не допустити зниження 
вже існуючого рівня незалежності суддів»
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

— Вікторе Івановичу, як би ви оці-
нили стан судової системи після гло-
бальних законодавчих змін у сфері 
судочинства?

— Останні два роки судово-пра-
вової реформи стали надзвичайно 
важливими та прогресивними для 
розвитку вітчизняної судової систе-
ми. Прийняті за цей час нормативно-
правові акти у сфері судочинства, 
безперечно, сприяли підвищенню 
ефективності роботи системи судо-
вих органів, удосконаленню право-
вих засад організації роботи судової 
влади та підвищенню рівня здійснен-
ня правосуддя в цілому. 

Зокрема, суттєвим кроком у по-
силенні гарантій незалежності суддів 
став закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо посилення гарантій незалеж-
ності суддів», яким передбачено до-
даткові елементи процедури обрання 
суддів.

— Який із законодавчих актів, ухва-
лених за цей час, мав воістину доленос-
не значення для подальшого розвитку 
судової влади?

— Безперечно, таким актом став 
закон «Про судоустрій і статус суд-
дів», який забезпечив комплексне 
реформування системи судочинства 
відповідно до міжнародних стандар-
тів. Метою було підвищення ролі суду 
та статусу судді в суспільстві, забез-
печення незалежності суддів і спро-
щення процедури доступу до суду. 

Закон приймався з урахуванням 
міжнародного досвіду, резолюцій 

Генеральної Асамблеї ООН, реко-
мендацій Ради Європи та Комітету 
міністрів Ради Європи, висновків 
Венеціанської комісії та на виконан-

ня низки рішень Конституційного 
Суду.

З прийняттям закону «Про судо-
устрій і статус суддів», крім іншого, в 
судах запроваджено автоматизовану 
систему документообігу, яка гарантує:

• неупереджений розподіл справ 
між суддями з додержанням прин-

ципів спеціалізації, черговості, ві-
рогідності, рівної кількості справ 
для кожного судді (з урахуванням 
його завантаженості та вимог про-
цесуального закону); 

• надання фізичним та юридич-
ним особам інформації про стан 
розгляду справ, у яких вони беруть 
участь; 

• централізоване зберігання тек-
стів судових рішень та інших про-
цесуальних документів; 

• підготовку статистичних даних 
тощо.

Система документообігу забезпе-
чила повну автоматизацію техноло-
гічних процесів обробки інформації 
в суді й унеможливила будь-який 
сторонній вплив на процес розпо-
ділу справ.

— Які законодавчі акти, на ваш по-
гляд, варто розробити та прийняти 
найближчим часом для подальшого зміц-
нення незалежності судової системи?

— Незалежність суддів є невід’єм-
ною складовою їхнього статусу та 
професійної діяльності, а само-
стійність судів — конституційним 
принципом їх організації та функ-
ціонування. На мою думку, Консти-
туцією, законами та ратифікованими 
Україною міжнародними договора-
ми сьогодні на високому рівні за-
безпечуються гарантії незалежності 
суддів як необхідні умови здійснення 
правосуддя неупередженим, без-
стороннім і справедливим судом. 
Проте ще потребують поступового 
поглибленого законодавчого врегу-
лювання такі питання, як: 

• приведення положень законів 
України, якими регулюється діяль-
ність судової влади, у відповідність 
до міжнародних стандартів;

• посилення соціального захисту 
суддів та членів їхніх сімей тощо.

Водночас украй необхідно є не 
допустити зниження вже існуючого 
рівня гарантій незалежності суддів 
у разі прийняття нових чи внесення 
змін до чинних законів та макси-
мально сприяти підвищенню загаль-
ного рівня довіри до судової влади 
України. �

ВІДЗНАКИ

 � Державна 
судова 
адміністрація 
України
Наказ

Про заохочення працівників 
апаратів судів загальної 
юрисдикції з нагоди відзначення 
Дня незалежності України

За сумлінне виконання службових 
обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди відзначення Дня 
незалежності України 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесною грамотою 
Державної судової адміністрації 
України:
 • Семена Наталію Володимирівну — 

діловода Подільського районного 
суду міста Києва;

 • Рахімову Наталію Володимирівну — 
помічника судді Солом’янського 
районного суду міста Києва;

 • Закутську Аліну Борисівну — 
провідного спеціаліста відділу 
забезпечення діяльності судової 
палати у кримінальних справах 
апеляційного суду Миколаївської 
області;

 • Котлярчук Тетяну Костянтинівну — 
начальника відділу 
організаційного забезпечення 
розгляду цивільних справ 
апеляційного суду Житомирської 
області;

 • Долю Ольгу Іванівну — секретаря 
судового засідання Маневицького 
районного суду Волинської 
області.

2. Оголосити Подяку Державної 
судової адміністрації України: 
 • Богаченко Оксані Олександрівні — 

головному спеціалісту 
Сімферопольського районного 
суду Автономної Республіки Крим;

 • Пономаренко Тетяні Миколаївні — 
секретарю судового засідання 
господарського суду Сумської 
області;

 • Криштоп Ірині Ігорівні — 
консультанту Сумського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Франскевич Наталії 
Володимирівні — консультанту з 
кадрової роботи Лебединського 
районного суду Сумської області;

 • Миколайцю Ярославу Петровичу — 
помічнику судді Подільського 
районного суду міста Києва;

 • Омелянчук Тетяні Дмитрівні — 
головному спеціалісту 
Святошинського районного суду 
міста Києва;

 • Шумському Ігорю Сергійовичу — 
помічнику судді Оболонського 
районного суду міста Києва;

 • Іващенко Юлії Сергіївні — 
секретарю судових засідань 
Оболонського районного суду 
міста Києва;

 • Янковенко Інні Олексіївні — 
помічнику судді Голосіївського 
районного суду міста Києва;

 • Ульяносі Ігорю Володимировичу — 
старшому секретарю 
Голосіївського районного суду 
міста Києва;

 • Вершняку Вадиму Михайловичу — 
помічнику судді Печерського 
районного суду міста Києва;

 • Зененко Валентині Ростиславівні — 
помічнику судді Печерського 
районного суду міста Києва;

 • Моргун Ользі Володимирівні — 
помічнику судді Шевченківського 
районного суду міста Києва;

 • Дідович Оксані Вікторівні — 
помічнику судді Солом’янського 
районного суду міста Києва;

 • Хортик Оксані Василівні — 
помічнику судді Солом’янського 
районного суду міста Києва;

 • Грабовій Наталії Миколаївні — 
помічнику судді відділу 
забезпечення діяльності судової 
палати з розгляду цивільних 
справ Апеляційного суду міста 
Києва;

 • Шкамерді Катерині Сергіївні — 
помічнику судді Окружного 
адміністративного суду міста 
Києва;

 • Смирновій Катерині Андріївні — 
заступнику начальника відділу 
судової статистики Окружного 
адміністративного суду міста 
Києва;

 • Білик Олені Володимирівні — 
помічнику голови Харківського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Друзюк Мар’яні Михайлівні — 
помічнику судді Львівського 
апеляційного господарського 
суду;

 • Пасічнику Дмитру Миколайовичу — 
головному спеціалісту відділу 
інформаційних технологій 
апарату апеляційного суду 
Запорізької області;

 • Фідрі Олександру 
Олександровичу — помічнику 
судді Волинського окружного 
адміністративного суду.

Голова 
Р. КИРИЛЮК

м.Київ 
23 серпня 2012 року 
№537/к

МОТИВАЦІЯ

 � Державна судова 
адміністрація 
України
Наказ

Про заохочення Кучера І.Б.

За активну участь у зміцненні стану ор-
ганізаційного забезпечення діяльності 
суду, з нагоди відзначення 50-річчя від 
дня народження та з нагоди відзначен-
ня Дня незалежності України 

НАКАЗУЮ:

Нагородити Почесною грамотою Дер-
жавної судової адміністрації України: 
 • Кучера Ігоря Богдановича — 

голову Зборівського районного 
суду Тернопільської області.

Голова Р. КИРИЛЮК
м.Київ 23 серпня 2012 року
№538/к

 � Державна судова 
адміністрація 
України
Наказ

Про заохочення працівників 
територіальних управлінь 
Державної судової адміністрації 
України з нагоди відзначення Дня 
незалежності України

За сумлінне виконання службових 
обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди відзначення Дня 
незалежності України 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесною грамотою 
Державної судової адміністрації України:
 • Акбарову Інну Миколаївну — 

начальника відділу організаційного 
забезпечення діяльності судів, 
судової статистики та інформаційних

технологій територіального 
управління Державної судової 
адміністрації України в Одеській 
області;

 • Заревнюка Сергія Юрійовича — 
начальника юридичного відділу 
територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в місті Києві.

2. Оголосити Подяку Державної 
судової адміністрації України: 

 • Волєву Миколі Івановичу — 
начальнику відділу матеріально-
технічного та господарського 
забезпечення, організації діяльності 
служби судових розпорядників 
територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Одеській області;

 • Ошкодьоровій Людмилі 
Анатоліївні — начальнику відділу 
планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку 
та звітності територіального 
управління Державної судової 
адміністрації України в Сумській 
області;

 • Мельніковій-Іващенко Марії 
Олександрівні — завідуючій 
сектором кадрової роботи 
територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в місті Києві.

Голова 
Р. КИРИЛЮК

м.Київ
23 серпня 2012 року
№540/к

«Система документообігу забезпечила повну 
автоматизацію технологічних процесів обробки 
інформації в суді й унеможливила будь-який 
сторонній вплив на процес розподілу справ».

УРОЧИСТОСТІ

Привітання достойних
До Дня незалежності РСАС відзначила найактивніших служителів Феміди

СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Напередодні свята члени Ради 
суддів адміністративних судів 
не лише обговорювали проблеми 
та визначались із кандидатами 
на адміністративні посади, 
а й вирішили відзначити тих, хто 
активно працював.

Останнє літнє засідання РСАС 
вирішила провести напередодні Дня 
незалежності — 23 серпня. Звісно, у 
зв’язку з наближенням свята серед 
традиційних питань були й пов’язані 
з урочистостями.

Рада вирішила відзначити як суддів 
так і працівників апарату судів. Так, за 
багаторічну плідну працю й вагомий 
внесок в розвиток адміністративної 
юстиції було вирішено нагородити 
почесним знаком РСАС члена органу 
самоврядування Руслана Арсірія з 
Окружного адміністративного суду 

м.Києва. Очільник ради Микола Ко-
билянський вирішив не відкладати 
урочистого моменту на майбутнє й 
під оплески присутніх відразу вручив 
нагороду. 

Також було вирішено відзначити 
почесним знаком ряд інших суддів, 
зокрема Олександра Нечитайла. «За 
час роботи у ВАС він зарекомендував 
себе як висококваліфікований фахі-
вець», — наголосив М.Кобилянський.

Окрім суддів, нагороди дістались 
і працівникам апарату судів. Серед 
відзначених — заступник начальни-
ка правового управління ВАС Олена 
Єзерницька й начальник відділу між-
народно-правового співробітництва 
ВАС Світлана Пилипець. Також від-
знаки отримають представники адмі-
ністративного судочинства з регіонів.

Завершивши з урочистою части-
ною засідання члени, РСАС перейшли 
до питання щодо внесення змін до за-
кону «Про судоустрій і статус суддів», 
які мають захистити суддів від відпо-

відальності за тривалий розгляд справ 
в умовах великого навантаження. 

Про необхідність визначення норм 
навантаження на одного суддю го-
ворили ще на Х позачерговому з’їзді 
суддів у вересні минулого року. За-
конопроект, який має визначити по-
рядок формування цих нормативів, 
уже готовий, у липні його навіть об-
говорила Рада суддів України. Тоді ж 
орган самоврядування вирішив по-
чути думку з приводу ініціативи всіх 
інших рад суддів.

Заступник голови РСАС Любов Гон-
чар відзначила, що відповідно до сьо-
годнішнього законодавства підставою 
для відповідальності судді є невжиття 
заходів щодо розгляду заяви, скарги 
чи справи протягом строку, встанов-
леного законом. «Ми знаємо, яка ситу-
ація в адмінстративних судах: велике 
навантаженя не дає змоги розглядати 
справи у визначені строки. Склада-
ється ситуація, коли будь-якого суддю 
можна притягнути з цієї підстави до 

дисциплінарної відовідальності», — 
наголосила вона.

Новий же закон пропонує визна-
чити, що суддю не можна покарати в 
разі, коли тривалий розгляд справи 
стався внаслідок значно більшого на-
вантаження ніж середнє у відповідній 
юрисдикції та інстанції.

Крім цього, передбачено встанови-
ти, що Державна судова адміністрація 
щорічно, не пізніше 5 березня, опри-
люднює відомості про навантаження 
на суддів за минулий рік. За словами 
Л.Гончар, така пропозиція далека від 
досконалості, адже впродовж року 
навантаження може суттєво зміню-
ватись, особливо в адміністративних 
судах. Достатньо прийняти новий со-
ціальний закон.

Після обговорення змін у РСАС 
вирішили створити робочу групу, 
яка змогла б детально опрацювати 
проект і згодом виступити зі своїми 
пропозиціями й щодо розв’язання 
проблеми. �
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АДВОКАТУРА K

МОМЕНТИ ІСТИНИ

Обличчя судової реформи
Будь-які перетворення починаються з визначення мети, потім потрібна злагоджена робота для її досягнення. Судова реформа, 
ініційована на початку 2010 року Президентом Віктором Януковичем, навряд чи була б проведена в такі стислі строки, 
коли б не люди, які доклали максимум зусиль для її втілення в життя. Тим більше що більшість нововведень потребували 
інших підходів до організації роботи судів.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО, ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Експерти Ради Європи високо оцінили дітище 
радника Президента Андрія ПОРТНОВА — 
новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Після проведеної реформи процедура складання присяги суддями, призначеними вперше, менш урочистою не стала.

 Віктор ТАТЬКОВ (ліворуч) очолив Вищий господарський суд 
через місяць після старту реформи, а Анатолій ГОЛОВІН 
був обраний Головою КС через 5 днів після ухвалення 
парламентом реформеного закону.

Для голови Вищої кваліфкомісії суддів Ігоря САМСІНА (ліворуч) новим 
було майже все — від практично щоденних засідань ВККС 
до абсолютно інших принципів підбору кадрів. 

Керівник ВСС Леонід ФЕСЕНКО (праворуч) за два роки налагодив роботу
не так давно створеного суду і, як виявилося, незабаром може стати 
колегою Голови Верховного Суду Петра ПИЛИПЧУКА.

Вища рада юстиції, в якій заступником голови є Лідія ІЗОВІТОВА, 
довірила Ігорю ТЕМКІЖЕВУ проведення реформ в наймолодшій спеціалізації — 
адміністративній.

Народні депутати Валерій ПИСАРЕНКО (праворуч) 
і Володимир ПИЛИПЕНКО — співавтори більшості законодавчих 
ініціатив, що стосуються судової системи.

Віктор ПШОНКА (праворуч) увійшов до складу ВРЮ за посадою, 
ставши в листопаді 2010 року Генеральним прокурором, 
а голова Ради суддів адмінсудів Микола КОБИЛЯНСЬКИЙ двома місяцями раніше 
був призначений членом Ради за квотою Президента.

Ярославу РОМАНЮКУ (праворуч) з’їзд суддів довірив найвищу посаду 
в системі органів суддівського самоврядування, а член РСУ Павло ГВОЗДИК очолив 
до того ж і Раду суддів загальних судів.
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РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!
Запитуйте наш тижневик  
у кіосках «Союздруку».

 Отже, якщо ви не встигаєте за своїми 
колегами першим ознайомитися зі 
свіжим номером «ЗіБ» або пропустили 
важливий матеріал у попередніх 
числах видання — звертайтеся до 
найближчого кіоску «Союздруку». 
Згідно з графіком наша газета має 
надходити в продаж уже в суботу. 

Адреси кіосків, 
де реалізується
«Закон і Бізнес»:

•  вул. Артема, 1—5
•  вул. Велика Житомирська, 6
•  вул. Володимирська, 18
•  вул. Володимирська, 24
•  вул. Мала Житомирська, 6 
•  вул. М. Заньковецької, 2
•  вул. Інститутська, 10—12
•  майдан Незалежності
•  вул. Прорізна, 10
•  вул. Солом’янська, 2-а
•  вул. Б. Хмельницького, 44
•  вул. Хрещатик, 5
•  вул. Хрещатик, 10
•  ст. метро «Хрещатик»
•  вул. Червоноармійська, 48
•  вул. Червоноармійська, 49
•  вул. Червоноармійська, 57
•  вул. Червоноармійська, 73
•  вул. Червоноармійська, 74/5
•  вул. Шота Руставелі, 19

РЕКЛАМА

ІСТОРІЯ

Свято 
Прапора

23 серпня Україна відзначила День Державного Прапора. Піднімати стяг країни цього дня почали згідно з указом 
Президента від 2004 року. Цієї традиції дотримуються в усіх обласних центрах. 
У столиці підняття прапора відбулося урочисто — військовий оркестр виконував Гімн, на церемонії був присутній 
Президент Віктор Янукович.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ, 
                  ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

В.ЯНУКОВИЧ спостерігав, як піднімають Державний Прапор. Перед будівлею Адміністрації Президента: стяг у надійних руках!
Під час церемонії воїни Почесної варти пройшли перед Президентом України 
урочистим маршем.

УРОЧИСТОСТІ

Спільно 
заради України
З нагоди 21-ї річниці незалежності  
в Києві відбувся урочистий захід 
«Єднаймося для України». 
Участь у святкуванні взяли перші особи держави, 
урядовці, інтелігенція, усі небайдужі 
до визначної та важливої події 
в нашій історії. 

З вітальним словом виступив 
четвертий Президент України 
Віктор Янукович. Гарант зауважив, 
що «консолідація суспільства — 
це збереження атмосфери стабільності, 
порозуміння та злагоди». 
Глава держави закликав до спільної праці й додав: 
«Ми впевнено йдемо в майбутнє». 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО, 
                  ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

В.ЯНУКОВИЧ під час урочистого заходу з нагоди річниці незалежності 
біля пам’ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру.

Відвідав урочистості й голова Вищого господарського суду Віктор ТАТЬКОВ.

З квітами та в гарному настрої прийшли на святкування 
голова ВККС Ігор САМСІН, голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО 
та голова Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ Леонід ФЕСЕНКО.

З-поміж небайдужих до річниці був помічений 
і другий Президент України Леонід КУЧМА.
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КАНДИДАТИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

17 серпня 2012 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76, 
80 закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів 
на посади суддів безстроково: 

 • Фесенка Леоніда Івановича — на 
посаду судді Верховного Суду 
України;

 • Костенко Тетяни Миколаївни, Подус 
Ганни Сергіївни — на посади суддів 
Апеляційного суду Харківської 
області;

 • Костіва Михайла Васильовича, 
Шинкар Тетяни Ігорівни, Гудима 
Любомира Ярославовича — на 
посади суддів Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Коротун Олени Миколаївни, 
Кузьмишина Віталія 
Миколайовича, Голяшкіна Олега 
Володимировичана — на посади 
суддів Вищого адміністративного 
суду України;

 • Гандзія Дмитра Миколайовича — 
на посаду судді Одеського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Борзаниці Сергія Володимирови-
ча — на посаду судді Донецького 
апеляційного адміністративного 
суду.

ВІТАЄМО!

МИХАЙЛО СМОКОВИЧ
24 серпня, 49 років

Секретар пленуму Вищого 
адміністративного суду, заслужений 
юрист України.

ГАЛИНА КАНИГІНА 
31 серпня 

Суддя Верховного Суду, член 
Ради суддів України, заслужений 
юрист України.

ІГОР ВАСИЩАК
1 вересня, 56 років 

Суддя Вищого господарського суду, 
заслужений юрист України.

МИХАЙЛО МАЛЕТИЧ 
1 вересня, 51 рік

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України. 

ВОЛОДИМИР БЄСЄДА
2 вересня, 63 роки 

Голова Апеляційного суду 
Луганської області, заслужений 
юрист України.

ЮРІЙ БАУЛІН 
2 вересня, 59 років

Заступник Голови 
Конституційного Суду, 
доктор юридичних наук, 
професор, академік Національної 
академії правових наук України, 
заслужений діяч науки і техніки, 
нагороджений орденом «За заслуги» 
III ступеня. 

АНАТОЛІЙ СКОТАР
3 вересня, 62 роки

Суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України.

САДІГ ТАГІЄВ 
5 вересня, 53 роки 

Голова Апеляційного суду 
Чернігівської області, 
заслужений юрист України, 
кандидат юридичних наук. 

ЖАННА БЕРНАЦЬКА 
5 вересня

Суддя Вищого господарського 
суду. 

КАТЕРИНА 
ФРАНОВСЬКА
7 вересня

Голова Житомирського 
апеляційного адміністративного 
суду.

ВІКТОР МІКУЛІН
7 вересня, 52 роки

Член Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, доктор юридичних наук, 
професор.

КАДРИ

По мантії — по-новому 
ВККС переконана: закон забезпечує прозорий добір кращих 
з-поміж охочих одягти мантії

ЮЛІЯ ГАЙДІНА

Для українського судочинства 
7 липня 2010 року стало 
важливою датою. Того дня 
Президент Віктор 
Янукович підписав закон 
«Про судоустрій і статус суддів», 
який став першим етапом 
у реформуванні третьої гілки 
влади. Крім іншого, 
зміни стосувалися й схеми 
добору кандидатів на посади 
суддів. Відтоді процедура 
зарахування до 
володарів мантій дещо 
ускладнилася. Проте 
експерти переконані: 
це дає можливість обирати 
кращих. Тож згадаймо 
історичні моменти перетворень 
унаслідок прийнятого закону: 
враження й експерименти, 
перемоги й поразки.

Курс на позитивні 
результати

Підписання закону «Про судоу-
стрій і статус суддів» уважають чи не 
першим кроком новообраного глави 
держави. Спочатку запропоновані но-
вовведення сприймалися типово для 
українського суспільства — неодно-
значно. Проте 2 роки роботи, терпін-
ня та професіоналізм представників 
третьої гілки влади довели, що закон 
працює на позитивні результати. 

Документ закріпив за Вищою ква-
ліфікаційною комісією суддів статус 
постійно діючого органу в системі су-
доустрою держави. Комісію наділили 
повноваженнями щодо добору суддів, 
спеціальної підготовки законників та 
здійснення дисциплінарного прова-
дження щодо них. До складу ВККС уві-
йшло 11 членів, її головою одноголосно 
було обрано суддю Верховного Суду 
Ігоря Самсіна, який у 2006—2009 ро -
ках очолював комісію, що діяла на 
громадських засадах.

Закон дав ВККС не тільки статус, 
а й можливість уперше в історії не-
залежної України проводити добір 
кадрів для Феміди за загальноприй-
нятими у світі правилами — на основі 
анонімного тестування та кваліфіка-
ційного іспиту. Розробники цього акта 
прагнули зробити суддю незалежним 
від багатьох чинників і почати виріши-
ли з добору. В ексклюзивному інтерв’ю 
«ЗіБ» Андрій Портнов свого часу 
зауважив: «У питанні незалежності 
суддів ми взяли найкращі європейські 
експертні думки (перш за все — думку 
Венеціанської комісії) та нівелювали 
роль парламенту і виконавчої влади в 
питанні призначення суддів уперше і 
безстроково. Раніше, щоб пройти на 
безстрокове призначення, суддя мав 
іноді обійти в парламенті кожного 
члена Комітету з питань правосуддя, 
а потім ще зустрітися з народними де-
путатами — і з впливовими, і з тими, 
хто просто мав конкретне питання до 
судді або був незадоволений окремим 
судовим рішенням. Це була лотерея. 
Працюючи ще в парламентському 
Комітеті з питань правосуддя, ми нео-
дноразово бачили, як судді намагалися 
віддати частину своєї незалежності 
замість безстрокового призначення. 
Судді були змушені вступати в не-
процесуальні відносини з народни-
ми депутатами і брати на себе певні 
зобов’язання в майбутньому щодо 
конкретних справ. Ця практика ви-
черпана. Рішення ВККС і парламенту 
синхронізовані й мають стовідсоткову 
результативність. У цьому заслуга і 
ВККС, яка професійно дає рекомен-
дації відносно призначення суддів, і, 
без сумніву, закону про судоустрій, 
який встановив чіткі права й повно-
важення органів, причетних до об-
рання суддів».

Восени, на першій міжнародній 
науково-практичній конференції 
«ВККС: досвід, актуальні питання та 
перспективи», І.Самсін зауважив, що 
логічний і зважений підхід законодав-
ця до визначення ролі комісії в системі 
судоустрою дає «кваліфікаційникам» 
упевненість у тому, що вони йдуть 
правильним шляхом. «Експерти Ве-
неціанської комісії, проаналізувавши 
закон про судоустрій, дійшли виснов-
ку: ВККС відповідає міжнародним 
стандартам. Така оцінка є проривом 
для законодавчої роботи у сфері судо-
вої реформи, у той же час довіра, ви-
словлена європейськими експертами, 
покладає на комісію подвійну відпові-
дальність за результати діяльності», — 
повідомив І.Самсін.

На підтримку запропонованої за-
коном процедури добору суддів під 
час одного з офіційних виступів ви-
словився В.Янукович: «У країні має 
працювати справедливий, чесний суд, 
що діє за законом і захищає права кож-
ного громадянина. Саме це — вимога 
та надія громадян України. Запро-
ваджена законом «Про судоустрій і 
статус суддів» процедура призначення 
на посаду судді дозволяє забезпечу-
вати об’єктивний та неупереджений 

процес, основними критеріями якого 
є рівень знань та моральні якості кан-
дидатів на посади суддів». 

Підготовка висококваліфікованих 
кадрів для судової системи України, 
безумовно, є запорукою підвищення 
якості здійснення правосуддя. Тому 
реформи в освіті суддів мають досить 
важливе значення. Тож обов’язки на-
вчати й готувати служителів Феміди 
покладені на Національну школу 
суддів, утворену рішенням ВККС 
21.12.2010. 17 січня 2011 року гарант 
видав указ, яким доручив прискори-
ти формування НШС на базі Академії 
суддів України. Тож підгрунтя для 
реформ створили й запрацювали по-
новому.

Анонімність дає можливості

Порівняно із системою добору суд-
дів, що існувала раніше, процедура, 
виписана в новому законі, видається 
складнішою. Та безсумнівною її пере-
вагою, як вважає голова ВККС, стало 
проведення відбіркового й кваліфіка-
ційного іспитів у формі анонімного 
тестування. Тож перший добір кан-
дидатів на посади суддів викликав 
не лише неабияку увагу з боку ЗМІ та 
громадськості, а й спочатку отримав 
дещо критичні оцінки.

Перше тест у ва нн я ві дбулося 
22 трав ня 2011 року на базі вищих 
навчальних закладів Києва, Львова, 
Одеси та Харкова. Для процедури 
було спеціально складено білет із 
100 тестових питань, з яких сформо-
вані 5 варіантів тестових зошитів. 
Звичайно, кандидати побачили запи-
тання вже під час проведення іспиту. 
Щоправда, не обійшлося без ложки 
дьогтю. Представники ВККС знайшли 
в завданнях неточності та описки. 
Втім, кандидати не постраждали 
від технічних недоліків: за питання 
«з браком» кожному претендентові 
автоматично зарахували правильну 
відповідь. Неупереджений результат 
тестування, як зазначив І.Самсін, 
досягається завдяки новітнім тех-
нологіям та автоматизації процесу 
перевірки відповідей. Після напи-
сання завдання всі бланки з відпо-
відями мали помістити в сейф-пакети 
й доставити до кваліфкомісії. Тож за 

результатами першого тестування 
896 осіб допустили до наступного ета-
пу — кваліфікаційного іспиту. Усього 
до тестування допустили 3430 канди-
датів, однак його складали 3380 осіб, 
які претендували на 686 вакансій. 

«Тестування проводиться за визна-
ченою у світі стандартною формою. 
Анонімність, на мій погляд, підвищує 
прозорість процесу добору кандида-
тів на посади суддів та є об’єктивним 
способом оцінки знань. У ВККС уста-
новлена спеціальна програма для зчи-
тування тестів. Тобто про втручання 
людини не може йти мови», — запев-
нив І.Самсін. 

Спостерігала за впровадженням 
нової процедури для кандидатів на по-
сади суддів представник Місії USAID в 
Україні Лора Павлович. «Я дуже задо-
волена, що сьогодні завдяки спільним 
зусиллям відбулося перше анонімне 
тестування. Ми сподіваємося, що про-
ведення таких тестів сприятиме фор-
муванню професійного суддівського 
корпусу», — підсумувала експерт. У 
2007 році місія надавала підтримку 
українським суддям у розробці й за-
провадженні об’єктивного тестування.

Задоволені результатом першого 
іспиту й самі кандидати. Перед прес-

конференцією, присвяченою результа-
там анонімного тестування, кандидати 
ділилися враженнями. Кореспондент-
ка «ЗіБ» поцікавилася в однієї з охочих 
вершити правосуддя. Та розповіла, що 
оскільки іспит склала успішно (аби 
пройти далі, кандидати мали набрати 
щонайменше 75 балів. — Прим. ред.), 
то приїхала до столиці з Дніпропе-
тровська, аби більше дізнатися про на-
ступні етапи професійного сходження. 
За словами співрозмовниці, попри те, 
що в галузі права вона працює близь-
ко 10 років, спробувати себе на суд-
дівській ниві вирішила тільки тепер. 
Основна причина — після «рестав-
рації» процедури добору для юристів 
омріяна мантія стала доступнішою. 
Кандидатка розповіла: «Раніше охочі 
вершити правосуддя до столиці могли 
й не дійти, оскільки механізм призна-
чення фактично діяв у регіонах, і там 
вирішували, кому бути суддею». 

Таким чином, попри ускладнення 
процедури відбору, можливостей для 
претендентів на посади суддів стало 
більше. 

Удруге зі змінами

Друге анонімне тестування відбу-
лося в червні. Попередньо члени комісії 
постійно наголошували, що вдоскона-
люватимуть процедуру добору кан-
дидатів на посади суддів. Обіцяли — 
виконали. Минулого року, як ми вже 
зазначали, тестування відбувалося на 
базі вишів України. Цьогоріч у ВККС 
з’явилася можливість самостійно про-
водити тестування. «Ми вирішили 
підшукати в Києві приміщення, що 
відповідало б усім необхідним нормам 
і вимогам безпеки, а найголовніше — 
дозволило б розмістити одночасно 
понад 3600 осіб! Надалі ВККС планує 
проводити поетапне складання іспи-
тів», — розповів І.Самсін кореспон-
дентці «ЗіБ». Ще одна зміна — ми-
нулоріч прохідний бал тестування 
становив 75, цього року «планку» 
опустили до 63. І.Самсін пояснив це 
збільшенням кількості вакантних 
посад у судах і необхідністю їх запо-
внення. «Зваживши все, комісія при-
йняла рішення про збільшення кіль-
кості кандидатів, які успішно склали 
тестування, на 50% від прогнозованої 

кількості вакантних місць», — додав 
І.Самсін. 

До нововведень 2012 року віднесе-
мо й заміну штрих-кодів персональни-
ми кодами. Причина того — виникнен-
ня суспільної недовіри до зчитування 
штрих-кодів із бланків, аудиторних 
відомостей, їх розшифровування та 
персоніфікації. Відтак комісія вирі-
шила вивчати міжнародний досвід 
подібних до ВККС інституцій, які про-
водять тестування певних категорій 
претендентів на посади. 

Після візиту представників вітчиз-
няної НШС та комісії до Національної 
школи суддівства та прокуратури 
Польщі процедура тестування укра-
їнський суддів зазнала змін — ВККС 
впровадила генерацію персонального 
цифро-літерного коду кожним кан-
дидатом безпосередньо перед тесту-
ванням. Було внесено також зміни 
до форми бланку відповіді. І.Самсін 
зауважив: «Кандидат власноруч уно-
сив свій код у бланк, що гарантує не-
можливість коригування відповідей 
сторонньою особою».

Цього року, як повідомляється 
на офіційному сайті ВККС, кваліфі-
каційний іспит відбудеться 10, 19 та 
20 вересня. Змінилась і процедура 

його проведення — кожен кандидат 
на стадії кваліфіспиту проходитиме 
співбесіду. Голова комісії пояснив, 
що «комплексний підхід при визна-
ченні результатів іспиту полягати-
ме у визначенні рівня теоретичних 
знань, практичної підготовки й мо-
ральної готовності кандидата здій-
снювати правосуддя».

Питанню щодо моральних якос-
тей кандидата на посаду судді члени 
ВККС присвятили робочий семінар у 
середині липня цього року. Стаття 70 
закону «Про судоустрій і статус суд-
дів» зобов’язує перевіряти не тільки 
професійні навички кандидата, його 
готовність до здійснення правосуддя, 
а й його моральні та особисті якості. 

Тож питання, яким повинен бути 
служитель Феміди, викликало без-
ліч думок і пропозицій в учасників 
семінару. Після жвавих обговорень зі-
йшлися на одному — у кожної людини 
своє розуміння моральних цінностей, 
тож вирішили керуватися загально-
визнаними нормами. Проте визна-
читися з більш-менш конкретними 
ознаками пообіцяли до кінця серпня.

Про те, які результати принесуть 
унесені зміни до процедури прове-
дення кваліфікаційного іспиту, ді-
знаємося згодом. Проте процедура 
добору кандидатів на посади суддів, 
прописана в законі «Про судоустрій і 
статус суддів», як бачимо, з кожним 
роком удосконалюється. «Я маю всі 
підстави стверджувати: ВККС ефек-
тивно виконує законні повноважен-
ня й належним чином організувала 
процес добору, оперативно відреа-
гувала на всі позаштатні ситуації та 
прийняла документи в усіх охочих 
стати суддями», — запевнив І.Самсін. 
Голова ВККС переконаний: коли будь-
які задуми реалізовуєш уперше, про-
блем і недоліків уникнути важко. Але 
І.Самсін упевнений, що поступово, в 
процесі роботи, можна буде вдоско-
налити всі її напрями. �

І.Самсін: «Ніхто з кандидатів не може заздалегідь знати завдань, бо пакет із ними відкривається 
безпосередньо перед початком тестування».

ПРЯМА МОВА 

ВІКТОР МІКУЛІН, 
член ВККС:

— Законом «Про судоустрій і статус суд-
дів» сформована Вища кваліфікаційна ко-
місія суддів, яка діє відповідно до цього 
закону. Стосовно правил добору суддів 
єдине скажу: ми їх вдосконалюємо. 
Кваліфікаційний іспит полягає в тестуван-
ні людини щодо її придатності до суддів-
ства. Це головне — визначити, придатна 
чи не придатна людина працювати суд-
дею з точки зору професійності, етичних і 
моральних якостей.
Щодо питання вдосконалення кваліфіка-
ційного іспиту. Тепер кандидати будуть 
складати завдання перед комісією. Рані-
ше це було тестування тільки за однією 
юрисдикцією. А тепер ми готуємо уні-
версального суддю, який повинен знати 
всі галузі права. ВККС прийняла рішення, 
що кандидати на посади суддів будуть 
писати практичні завдання щодо кожної 
спеціалізації. Це дасть змогу виявити 
їхню придатність до роботи в будь-якій 
спеціалізації, в будь-якій галузі права. 
І залежно від набраної кількості балів 
кандидат обирає роботу у відповідному 
суді. Таким чином, претендент на суддів-
ське крісло є універсальним. Є питання 
визначення моральних якостей судді, бо 
ж людину, яка йде на посаду судді, треба 
вивчити в широкому розумінні. Але ми 
над цим працюємо. 

МИКОЛА ПІНЧУК, 
заступник голови ВККС:

— Добір кандидатів на посади суддів про-
ходить дуже прозоро. Введена законом 
«Про судоустрій і статус суддів» форма 
анонімного тестування для відбіркового 
й кваліфікаційного іспитів забезпечує в 
певній мірі відсутність впливу та мож-
ливість виділити когось із претендентів. 
Таким чином, максимально знижується 
суб’єктивний вплив. Власне, ідейний на-
тхненник запровадження анонімного 
тестування — І.Самсін. Проте я особисто 
ще не чув жодного заперечення віднос-
но такого принципу добору кандидатів 
на посади суддів. Але скажу, що система, 
безумовно, працює. І ми стали на цей шлях 
досить твердо, а тому в пошуках інших 
варіантів я не бачу сенсу. Переконаний, 
треба вести роботу з напрацьованим.

«Омріяна мантія стала доступнішою. Раніше охочі 
вершити правосуддя до столиці могли й не дійти, 
оскільки механізм призначення фактично діяв 
у регіонах, і там вирішували, кому бути суддею».

10 судова влада



НАВЧАННЯ

Проект —
на старті
У Харкові відбулася чергова 
зустріч для розробки та реалізації 
сертифікованих курсів для судових 
адміністраторів, зокрема, засідання 
експертної ради з реалізації та 
розробки пілотного проекту 
«Судове адміністрування».

Учасники зустрічі обговорили 
склад експертної ради з розробки 
та реалізації програми сертифікації 
з судового адміністрування, визна-
чили напрями співпраці з Мічи-
ганським та Денверським універ-
ситетами, узгодили процес оцінки 
кандидатів у слухачі програми та 
означили першочергові заходи для 
початку навчання.

Серед іншого була обговорена 
організація презентації пілотного 
навчально-просвітницького проекту 
«Судове адміністрування» для голів 
судів Харківської області. �

ГАРАНТІЇ

Посадовий 
рівень
У Верховній Раді вирішать, 
до яких підгруп посад 
держслужбовців віднести посади 
працівників Державної судової 
адміністрації та членів Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів.

Народний депутат від фракції Партії 
регіонів Дмитро Шпенов подав до пар-
ламенту проект «Про внесення змін до 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» (№11099). Як пояснює парламен-
тар, проект розроблено заради врегулю-
вання питань, що стосуються віднесення 
посад працівників секретаріату ВККС, 
працівників Національної школи суддів 
та ДСАУ до відповідних підгруп посад 
державної служби.

Закон «Про державну службу» наби-
рає чинності з 1.01.2013. У ньому групи по-
сад держслужби поділяються на підгрупи 
з метою їх конкретизації. При цьому не 
передбачено можливості віднесення до 
підгруп посад державної служби інших 
посад, не наведених у конкретній статті.

Посадові особи секретаріату ВККС, 
працівники НШС та ДСАУ чинним за-
конодавством віднесені до державних 
службовців. Відповідно до цього статусу 
визначається розмір заробітної плати 
працівників, їх побутове забезпечення 
й рівень соціального захисту, який не 
може бути меншими, ніж у відповідних 
категорій державних службовців органів 
законодавчої та виконавчої влади.

Нардеп пропонує віднести посади 
працівників цих органів до підгруп І-1, 
ІІ-1, ІІІ-1, ІV-1, V-1 посад державної служ-
би. До таких самих підгруп віднесено, 
зокрема, посади службовців з Вищої 
ради юстиції, апарату парламенту, секре-
таріату Кабміну, посади представників 
уповноваженого ВР з прав людини. �

ПРОГРАМА

Співпраця 
на захист 
біженців
Вищий адміністративний суд взяв 
участь у 5-му засіданні керівного 
комітету проекту «Підтримка 
діяльності УВКБ ООН у Східній 
Європі в контексті регіональних 
програм захисту біженців

У своїй доповіді секретар пленуму 
ВАС Михайло Смокович зазначив, що 
співробітництво ВАС та Регіонального 
представництва Управління верховно-
го комісара ООН у справах біженців у 
Білорусі, Молдові та Україні було запо-
чатковано 2006 року. Суддя підкреслив, 
що, хоча справи стосовно надання ста-
тусу біженця та видворення іноземців з 
території України постійно перебували 
на розгляді судів, до створення адміні-
стративної юстиції співпраця судової 
влади з міжнародними організаціями, 
які опікуються питаннями захисту прав 
біженців та питаннями міграції, ніколи 
не була такою грунтовною. М.Смокович 
також повідомив про основні напрями 
співпраці ВАС із УВКБ ООН. 

Участь у роботі комітету взяли ре-
гіональний представник УВКБ ООН 
Олдріх Андрисек, заступник регіональ-
ного представника УВКБ ООН Ванно 
Нупек, менеджер сектору верховенства 
права і застосування закону Пред-
ставництва Європейського Союзу в 
Україні Карол Шуш, радник з правових 
питань регіональної програми захисту 
біженців УВКБ ООН Армен Єдгарян, 
представники департаменту у справах 
біженців і іноземців Державної мігра-
ційної служби України, департаменту 
по роботі з іноземцями Адміністрації 
Державної прикордонної служби Укра-
їни, Міжнародної організації з мігра-
ції, Данської ради у справах біженців, 
громадських організацій, соціальних 
служб та благодійних фондів. �

ЮВІЛЕЙ

Адміністратори Феміди
Судовий збір значно посилив організаційну незалежність судів, 
істотно підвищивши рівень їх технічного забезпечення
РУСЛАН КИРИЛЮК, 
голова Державної судової 

адміністрації України

Державна судова адміністрація 
в цьому році перетинає 10-річний 
рубіж своєї діяльності. 
Багато хто сумнівався, 
чи зможемо ми ефективно 
замінити відповідний підрозділ 
Міністерства юстиції, який 
до того опікувався питаннями цієї 
сфери. Оглядаючись назад, можу 
з упевненістю сказати: змогли. 

Новий збір 
до нового статусу

Своєрідним вододілом нашої ді-
яльності став закон «Про судоустрій 
і статус суддів», прийнятий у липні 
2010 року, який надав ДСАУ нові по-
вноваження, увівши її в систему ор-
ганів судової влади та дещо змінивши 
раніше визначені завдання. Цим зако-
ном було закріплено важливі гарантії 
фінансового забезпечення судів, до 
яких слід, зокрема, віднести: 

• чітке визначення розміру суд-
дівської винагороди, що поступово 
суттєво збільшується. Наприклад, 
цього року вона збільшилась у 2,4 раза 
та становить 8 мінімальних заробіт-
них плат, а у 2013-му дорівнюватиме 
10 мінімальним зарплатам; 

• видатки на утримання кожного 
суду визначаються безпосередньо в 
законі про держбюджет, що сприяє 
контролю та прозорості фінансу-
вання;

• видатки на судову систему про-
тягом бюджетного року не можуть 
скорочуватись.

Крім того, важливим кроком у 
сфері покращення фінансового забез-

печення української судової системи 
стало прийняття закону «Про судовий 
збір», який був унесений до парла-
менту народними депутатами Юрієм 
Мірошниченком, Володимиром Пи-
липенком та Валерієм Писаренком. 
Принциповим є те, що згідно з по-
ложеннями цього акта всі кошти, які 
надходять від сплати судового збору, 
спрямовуються виключно на фінан-
сування судової системи. 

Такий підхід значно посилює ор-
ганізаційну незалежність судів і при 
цьому істотно підвищує рівень їх 
фінансового та матеріально-техніч-
ного забезпечення. Завдяки запро-
вадженню судового збору відповідно 
до закону «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік» обсяги фінансу-
вання судової системи збільшилися з 
2,9 млрд до 4 млрд грн., тобто зросли 
на 38%, що й уможливило введення в 
дію положення профільного закону 
про суддівську винагороду. 

Проте, на жаль, гострим залиша-
ється питання зарплати працівників 
апарату судів, зокрема її розміру. До 
ДСАУ, інших державних органів над-
ходять численні колективні звернен-
ня працівників апарату судів стосов-
но низького рівня оплати праці. 

У зв’язку із цим ми неодноразово 
зверталися до Президента, Прем’єр-
міністра, міністра фінансів та голови 
Комітету ВР з питань бюджету сто-
совно необхідності внесення змін до 
закону про держбюджет. І відзначу, 
що представники інших гілок влади 
роблять кроки нам назустріч. 

Однак гарантії фінансування су-
дової системи потребують посилення. 
Із цією метою ДСАУ розроблений за-
конопроект, яким пропонується за-
конодавчо закріпити право подання 
бюджетного запиту на фінансування 
установ судової системи безпосеред-
ньо до парламенту без коригування 
органами виконавчої влади. Крім 
того, в цьому проекті закладено га-
рантії оплати роботи працівників 
апарату суду, передбачається, що 
фонд оплати праці суттєво збіль-
шиться. 

Задля посилення прозорості та 
ефективності розподілу видатків на 
безпосереднє здійснення судочинства 
(так званих поточних видатків) нами 
розроблені й затверджені відповідні 
фінансові нормативи, які грунтують-
ся на даних, отриманих за допомогою 
автоматизованої системи діловодства 
суду.

Судочинству — 
належні умови

Одним з основних напрямів ді-
яльності ДСАУ є забезпечення уста-
нов належними приміщеннями, які 
б відповідали вимогам здійснення 

правосуддя. На жаль, переважна біль-
шість судів дотепер розміщується в 
приміщеннях, не пристосованих для 
нормальної роботи: не вистачає залів 
судових засідань, нарадчих кімнат, 
приміщень для конвою та підсудних, 
судових розпорядників, кімнат для 
прокурорів та адвокатів, свідків. 

Так, на початок року із 764 судів 
загальної юрисдикції, організаційне 
забезпечення яких здійснює ДСАУ, 
лише 107 судів (14%) повністю відпові-
дали належним умовам для здійснен-
ня судочинства. Решта потребують 
реконструкції, добудови або зведення 
нових приміщень.

Головна причина такого станови-
 ща — від сутність відповідного фінан-
сового забезпечення. У державному 
бюджеті на 2011 рік на капітальні ви-

датки на будівництво, реконструкцію 
та капітальний ремонт приміщень су-
дів передбачалося 133,4 млн грн. (зокре-
ма, за рахунок спеціального фонду — 
90,8 млн), що майже в 4 рази більше, 
ніж роком раніше. Проте фактично 
було виділено тільки 43,9%.

Незважаючи на непрості фінансові 
умови, частку приміщень, стан яких 
є незадовільним, із 2003 до 2011 ро -
ку вдалося зменшити з 59 до 15%. 
Так, минулого року було завершено 
ремонт і реконструкцію Радомишль-
ського, Олевського районних судів 
Житомирської області та Шацького 
районного суду Волинської області. 
За рахунок приміщень ліквідованих 
військових судів були покращені 
умови діяльності окремих місцевих 
та апеляційних адміністративних 
судів. Відновлені роботи з будівни-
цтва Луцького міськрайонного суду 
Волинської області, розпочатого ще 
в 1993 році.

Тривала реконструкція на об’єктах 
незавершеного будівництва Апеля-
ційного суду Миколаївської області, 
Севастопольського апеляційного гос-
подарського суду, капітальний ремонт 
адмінприміщення Апеляційного суду 
Харківської області, будівництво 
приміщення Господарського суду 
м. Севастополя. Реконструйовано 
приміщення Харківського апеляцій-
ного господарського суду.

Правосуддя он-лайн

Зверну увагу, що в наш час інфор-
маційних технологій найбільш ефек-
тивним є застосовування новітніх 
електронних систем. На виконання 
закону «Про судоустрій і статус суд-
дів», у нашій державі почала функціо-
нувати Єдина база даних електронних 
адрес, номерів факсів (телефаксів) 
суб’єктів владних повноважень, що 
дозволяє надсилати судові повідо-
млення до органів влади за допомо-
гою електронної пошти. 

Наступним кроком у цьому на-
прямі стане запровадження пілотного 
проекту «Електронний суд». Цей про-
ект спрямований на запровадження 
обміну між судами господарської 
юрисдикції та учасниками процесу 
документами в електронному вигляді, 
включаючи подання позовів та отри-
мання судових рішень.

З метою вдосконалення авто-
матичного документообігу суду та 
скорочення витрат на програмне 
забезпечення, що було у власності 
комерційних структур, у 2012 році 
здійснено заходи щодо запроваджен-
ня в загальних та спеціалізованих 
судах нових комп’ютерних програм 
діловодства суду. Причому обидва 
програмні продукти є державною 
власністю, що забезпечує значну еко-

номію бюджетних коштів, які раніше 
витрачалися на оплату за право ко-
ристування програмами комерційних 
розробників.

Дистанційний процес

Ще од н и м д іє ви м с по с о б ом 
ефективної модернізації судового 
процесу в Україні є використання 
відеоконференцзв’язку, що дозволить 
уникнути затягування судового роз-
гляду справи через неможливість того 
чи іншого учасника процесу прибути 
до зали судового засідання.

Ефективність систем відеокон-
ференцзв’язку під час розгляду справ 
у суді також доведена досвідом їх 
застосування в зарубіжних кра-
їнах (наприклад, у Росії системи 

відеоконференцзв’язку використову-
ються вже понад 10 років), їх упро-
вадження допоможе громадянам 
зекономити значні кошти, які витра-
чаються на поїздки до судів у інші 
населені пункти.

Перший досвід застосування сис-
теми відеоконференцзв’язку засвід-
чив широкі можливості: проведення 
судових засідань у режимі віддаленої 
участі засуджених та свідків не тіль-
ки забезпечує значне заощадження 
бюджетних коштів (за даними Дер-
жавної пенітенціарної служби лише 
на доставку підсудних осіб зі слідчих 
ізоляторів у 2011 році було витрачено 
понад 20 млн грн.), а й суттєво при-
скорює розгляд кримінальних справ. 

Передбачається, що вже цього 
року системи відеоконференцзв’язку 
будуть уведені в експлуатацію в усіх 
апеляційних судах, частині районних 
судів та слідчих ізоляторах.

Беззаперечними є переваги й у 
запровадженні системи відеокон-
ференцзв’язку під час розгляду справ 
у порядку адміністративного, цивіль-
ного та господарського судочинства.

Сумарна економія коштів після 
запровадження систем відеокон-
ференцзв’язку в судах України стано-
витиме, за нашими оцінками, понад 
100 млн грн. на рік за рахунок змен-
шення витрат на доставку підсудних, 
відрядження учасників судового 
процесу. 

Інновації для Феміди

Відповідно до закону «Про судо-
устрій і статус суддів» ДСАУ здійснює 
функції держателя Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень та забез-
печує його ведення. 

Як відомо, закон «Про доступ до 
судових рішень» ухвалено з метою 
забезпечення відкритості діяль-
ності  судів загальної юрисдикції, 
прогнозованості судових рішень 
та сприяння однаковому застосу-
ванню законодавства. У 2011 році 
судами загальної юрисдикції на 
викона нн я вимог цього за кон у 
надіслано до реєстру 7128628 ко -
пій судових рішень. Загалом до ре-
єстру на кінець 2011 року включено 
20209579 рішень.

Окремо слід відзначити, що на базі 
технологій соціальних мереж була 
розроблена та впроваджена мережа 
«Феміда». З початком використання 
її сервісів суддівська спільнота отри-
мала більше можливостей для спілку-
вання, обміну думками та досвідом.

З метою розробки та впроваджен-
ня прогресивних ідей у сфері органі-
заційного забезпечення діяльності 
судів при ДСАУ створено робочу 
групу з питань інновацій. Наразі вона 
працює над створенням концепції 
автоматизації судової влади, удоско-
наленням ЄРСР, системи статисти-
ки, діловодства, документообігу та 
архівної роботи, а також опікується 
питаннями професійного розвитку 
й навчання в судовій сфері. Також 
розробляються стандарти функціо-
нування суду, концепція єдиної ін-
формаційної політики судової влади, 
аналізуються питання бюджетування 
та фінансування судів. 

Розвиток за міжнародними 
стандартами

Особливу увагу було приділено 
роботі над проектом Стратегічного 
плану розвитку судової влади Укра-
їни, що проводилася за підтримки 
проекту Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID) «Україна: 
справедливе правосуддя». Проект 
цього документа був предметом обго-
ворення в більшості областей Украї-
ни, у так званих фокус-групах. Питан-
ням цього проекту була присвячена 
дводенна міжнародна конференція, 
яка проводилась у Києві. 

Планується, що після схвалення 
запропонованої стратегії розвитку 
Радою суддів вона буде затверджена 
з’їздом суддів, що дозволить визна-
чити майбутні спільні пріоритети в 
роботі органів судової влади. 

ДСАУ взагалі проводить політи-
ку активної міжнародної співпраці. 
Зокрема, наші представники взяли 
участь у міжнародній конференції 
«Розробка стандартів функціонуван-
ня суду» (Азіатсько-Тихоокеанська 
судова конференція, Сінгапур, жов-
тень 2010 року). Крім того, цього року 
в Гаазі (Нідерланди) відбулася п’ята 
міжнародна конференція «Пробле-
ма розвитку та підтримки міцної та 
справедливої судової системи в добу 
невизначеності». До її роботи долучи-
лися представники близько 30 країн 
світу, включаючи й Україну. 

ДСАУ активно співпрацює з між-
народними проектами, що опікують-
ся питаннями належного здійснення 
правосуддя. Насамперед це проект 
Агентства США з міжнародного роз-
витку «Україна: справедливе пра-
восуддя», а також проекти, які під-
тримуються Європейським Союзом, 
Канадою, Швейцарією та іншими 
країнами.

Аби впевнитися, що ми йдемо 
правильним шляхом, ДСАУ виріши-
ла провести повномасштабну між-
народну конференцію, присвячену 
питанням судового адміністрування. 
Вона відбудеться 10—12 вересня в Ки-
єві. Вже майже півсотні наших колег 
із 20 країн світу підтвердили свою 
участь. США, Німеччина, Нідерланди, 
Австрія, Туреччина, Єгипет, Грузія, 
Казахстан, Молдова, Болгарія — це  
неповний перелік країн-учасниць. 

До обговорення ми плануємо за-
лучити не тільки багатьох представ-
ників органів української судової 
влади, Адміністрації Президента, 
Верховної Ради та Міністерства 
юстиції, а й громадськість, включа-
ючи такі неурядові організації, як 
асоціації юристів, адвокатів, суддів, 
аналітичні центри, а також засоби 
масової інформації. Адже громадяни 
повинні отримати можливість узяти 
участь в обговоренні таких важли-
вих, концептуальних речей судового 
адміністрування.

Під час конференції, зокрема, 
планується обговорити поточний 
стан справ та проблеми судового 
адміністрування в Україні, а також 
міжнародні стандарти в цій сфері. 

Учасникам заходу буде представлено 
міжнародні та українські інновації 
в судовому адмініструванні. За ре-
зультатами зустрічі буде підготовлено 
рекомендації щодо наступних кроків 
для поліпшення якості судового адмі-
ністрування.

Отже, хоча протягом десятиріч-
чя зроблено чимало, у майбутньому 
на нас чекають нові виклики у сфері 
організаційного забезпечення діяль-
ності судів, на які, переконаний, ми 
зможемо знайти гідну відповідь. �

Р.Кирилюк запевнив, що ДСАУ впоралася з поставленими завданнями.

Завдяки запровадженню судового збору обсяги 
фінансування судової системи збільшилися з 2,9 млрд 
до 4 млрд грн., що уможливило введення в дію положення 
профільного закону про суддівську винагороду.

Мережа «Феміда» дала 
суддівській спільноті більше 
можливостей для спілкування, 
обміну думками та досвідом.
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ТЕХНОЛОГІЇ

Реально віртуальний суд
Відеоконференції дозволять учасникам процесу 
економити час і гроші
ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, 
юрист

Так уже склалося, що 
законодавець, на відміну 
від обивателя, ставиться до 
технічних новинок якоюсь 
мірою з недовірою. Мало пройти 
півстоліття після появи в 
будинках людей магнітофонів, 
щоб у кримінальному процесі 
аудіозапис показань свідка 
замінив їх переказ у протоколі 
допиту. З моменту появи першого 
релізу програми «Скайп», що 
дозволяє в домашніх умовах 
проводити своєрідні телемости 
за допомогою Інтернету, 
пройшло значно менше часу — 
всього 6 років. І вже сьогодні 
ми активно обговорюємо 
питання використання 
відеоконференцзв’язку в ході 
судових засідань. Переваги 
очевидні й безперечні, але є й 
побоювання з приводу можливості 
повноцінної реалізації прав 
громадян під час такого 
віртуального судового засідання.

Скорочуючи строки й відстані

Приводом для дискусій став за-
кон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
участі в судовому засіданні в режимі 
відеоконференції», що набув чинності 
15 серпня. Ним були підкориговані по-
ложення Господарського процесуаль-
ного кодексу, Кодексу адміністратив-
ного судочинства, а також Цивільного 
процесуального кодексу.

Народні депутати Валерій Писа-
ренко, Володимир Пилипенко і Сер-
гій Ківалов, які внесли документ на 
розгляд парламенту, виходили з того, 
що ефективність реалізації права на 
судовий захист, гарантованого ст.55 
Конституції, прямо залежить від якості 
регулювання процедури судочинства. 
Ця процедура, крім неупередженос-
ті та справедливості, повинна також 
відповідати критерію оперативнос-

ті. Дотриманню ж останнього може 
значно сприяти використання при 
проведенні судових засідань систем 
відеоконференцзв’язку.

Дійсно, згідно з ст.6 Конвенції про 
захист прав людини і основополож-
них свобод поняття «справедливий 
суд» включає, крім іншого, «розгляд 
справи протягом розумного строку». 
Це має захистити сторони від надмір-
ного затягування процесу. Тяганина, 
яка, на жаль, трапляється в україн-
ських судах, сильно знижує ефектив-
ність процесу й підриває довіру до 
держави. За даними Верховного Суду, 
в значній частині рішень, винесених 
Європейським судом з прав людини 
проти України, констатується пору-
шення державою права особи на роз-
гляд справи в розумні строки.

Те, що учасник процесу не може 
прибути в призначений час у судове 
засідання, — одна з причин тяганини. 
Особливо це стосується кримінального 
процесу. Отже, проведення відеокон-
ференцій об’єктивно може стати ефек-
тивним інструментом, що дозволить 
економити час і гроші, які витрачають-
ся на поїздки (або доставлення) до суду.

Європейський стандарт щодо 
допомоги

Вищезазначений закон став ло-
гічним продовженням прийнятих 
роком раніше змін до Кримінально-
процесуального кодексу, пов’язаних 
з ратифікацією Другого додаткового 
протоколу до Європейської конвенції 
про взаємодопомогу в кримінальних 
справах. Ініціатором цих змін тоді ви-
ступив Президент.

Зокрема, завдяки ним у КПК з’яви-
лася нова ст.853, згідно з якою за наяв-
ності вагомих підстав (наприклад, у разі 
неможливості явки учасників процесу-
альної дії, необхідності гарантування 
їхньої безпеки) процесуальна дія може 
виконуватися шляхом проведення ві-
деоконференції. Для її організації необ-
хідне відповідне доручення від органу 
дізнання, слідчого, прокурора або суду, а 
також письмова згода підозрюваного, об-
винуваченого або підсудного (якщо дія 
проводиться з їх участю). Обов’язковою 
умовою проведення відеоконференції є 
здійснення відеозапису процесу.

Аналогічні за змістом норми міс-
тяться й у новому Кримінальному 
про цесуальному кодексі, прийнято-
му вес ною цього року. Такі слідчі дії, 
як допит і впізнання (ст.232), а також 
окремі процесуальні дії в суді (ст.336) 
можна проводити в режимі відеокон-
ференції при трансляції з приміщення 
поза межами приміщення суду (дис-

танційне досудове розслідування й дис-
танційне судочинство). Використання 
відеоконференцзв’язку передбачається 
для випадків, коли з якихось причин 
учасник процесу не може прибути на 
місце проведення дії чи немає часу че-
кати його приїзду, якщо мова йде про га-
рантування безпеки осіб або допитуєть-
ся неповнолітній свідок (потерпілий), а 
також у разі будь-яких інших обставин, 
які суд або слідчий визнає достатніми.

Ініціювати дистанційне спілку-
вання може як слідчий (суддя), так і 
зацікавлений учасник. Хід і результа-
ти процесуальних дій у режимі відео-
конференції також в обов’язковому 
порядку повинні записуватися на 
відео. Аналогічним чином можливе 
дистанційне проведення допиту за за-
питом компетентного органу іноземної 
держави (ст.567 КПК).

Особливо варто відзначити, що 
«Перехідні положення» нового КПК 
визначили мінімальну кількість «то-
чок відеозв’язку» й зобов’язали Кабмін 
протягом місяця після оприлюднення 

(кодекс був опублікований 19 травня) 
знайти внутрішні резерви для їх облад-
нання системами відеоконференцзв’язку.

Так, технічними засобами для про-
ведення дистанційного провадження в 
режимі відеоконференції вже повинні 
бути обладнані:

• органи досудового розслідування;
• всі СІЗО й установи виконання по-

карань (не менш ніж по 2 приміщення 
в кожних);

• усі місцеві суди (не менш ніж 
2 зали засідань у кожному);

• апеляційні суди (не менш ніж 
4 зали);

• ВСС і Верховний Суд (не менш 
ніж по 5 залів).

З належною якістю зображення та 
звуку

Оскільки загальні суди забез-
печуються технікою згідно з КПК, 
масштаби реалізації вимог закону про 
впровадження відеоконферецзв’язку в 
судах, підготовленого В.Писаренком, 
В.Пилипенком і С.Ківаловим, не бу-
дуть значними. 

Закон установив спільний порядок 
застосування техніки для цивільного, 
господарського й адміністративного 
процесів. Суд за власною ініціативою 
або за клопотанням сторони, третьої 
особи, прокурора, іншого учасника 
має право постановити ухвалу про їх 
участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції. Таке клопотання 
може бути подане не пізніше ніж за 
7 днів до дня проведення судового за-
сідання.

В ухвалі, яка виноситься за 5 днів 
до засідання й оскарженню не підлягає, 
суд повинен вказати:

1) найменування суду, якому до-
ручається забезпечити проведення 
відеоконференції;

2) найменування особи, що бере 
участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції, та її процесуальний 
статус;

3) дату й час проведення судового 
засідання.

Копія ухвали невідкладно направ-
ляється до суду, що забезпечуватиме 
зв’язок, і зацікавленій особі. Перед-
бачена можливість направлення копії 
факсом або електронною поштою.

Закон також установив, що вико-
ристовувані технічні засоби й техно-
логії повинні забезпечувати належну 
якість зображення та звуку. Учасни-
кам судового процесу має бути за-
безпечена можливість чути й бачити 
перебіг судового засідання, ставити 
запитання й отримувати відповіді, 
реалізовувати інші надані їм проце-

суальні права та виконувати проце-
суальні обов’язки.

Хід і результати процесуальних дій, 
проведених у режимі відеоконферен-
ції, також повинні фіксуватися засо-
бами відеозапису.

З огляду на українські реалії в 
«Прикінцевих та перехідних положен-
нях» закону передбачена норма про те, 
що реалізувати право на участь у судо-
вому засіданні в режимі відеконферен-
ції сторона зможе лише за умови, що у 
відповідних судах створені всі необхід-
ні умови, є потрібна техніка. Одночас-
но на Державну судову адміністрацію 
покладено обов’язок розміщувати на 
своєму офіційному веб-сайті інфор-
мацію про те, в яких судах установлена 
система відеоконференцзв’язку, а суди, 
які постановляють ухвали щодо про-
ведення відеконференцій зобов’язані 
брати до уваги цю інформацію. Розна-
рядка для Кабміну щодо кількості за-
лів, обладнаних необхідною технікою, 
аналогічна тій, яка була встановлена 
новим КПК. 

Тисяча причин

Зміни в законодавстві, хоч якими б 
вони були, традиційно піддають кри-
тиці. До певної міри це й добре, оскіль-
ки зауваження дозволяють намітити 
подальші напрями роботи.

Не став винятком і закон про ві-
деоконференції. Прозора й чітка, на 
перший погляд, процедура, на думку 
окремих юристів, містить у собі за-
грози повноцінній реалізації прав 
учасників процесу.

Зокрема, було відмічено, що від-
сутній перелік підстав, на яких суд 
може ухвалити рішення про участь у 
засіданні в режимі відеоконференції 
тієї чи іншої сторони. Тому й згоди на 
таку форму спілкування в учасника 
засідання отримувати не потрібно, що, 
безумовно, зачіпає його інтереси.

Проте згідно з нормами закону суд 
повинен заздалегідь повідомити тако-
го учасника про засідання в режимі 
он-лайн. Причому у випадку, якщо 
особа, яка мала брати в нім участь у 
режимі відеоконференції, з’явилася 
в суд, то бере участь у засіданні в за-
гальному порядку. Видається, що такі 
положення у своїй сукупності є для 
учасників достатньою гарантією від 
можливих зловживань з боку окре-
мих суддів і їх утручання в роботу 
відеоконференцзв’язку.

Справедливі нарікання викликає 
звуження можливостей сторони для 
реалізації своїх процесуальних прав у 
тому випадку, якщо вона віртуально 
бере участь у засіданні. Подавати до-
кази, письмові пояснення, заявляти 
клопотання й відводи — все це значно 
ускладнюється. Наприклад, згідно з 
ст.20 ГПК, ст.30 КАС заявлення відводу 
судді повинне здійснюватися в пись-
мовій формі. Очевидно, що ці питання 
мають бути додатково врегульовані на 
законодавчому рівні, тим більше що в 
Україні існує електронний документо-
обіг і електронні цифрові підписи.

Висловлювалися побоювання, що 
можливі атаки хакерів під час відео-
конференцій, втрата процесуальних 
документів при пересиланні через 
інтернет, розголошування інформації 
тощо. Насправді все це питання реалі-
зації норм закону Державною судовою 
адміністрацією: забезпечення стабіль-
ності каналів зв’язку, технічний, а в 
окремих випадках і криптографічний 
захист інформації. Іншими словами, це 
вже проблеми правозастосування, які 
ніяким законом вирішити неможливо. 
Відмовлятися ж через це цим від тих 
переваг, які дає відеоконференцзв’язок, 
мабуть, безглуздо. Адже якщо є бажан-
ня, то є...

Тисяча можливостей

«Якщо вас немає в Інтернеті, зна-
чить ви не існуєте». Це вислів, що 
приписується засновникові компанії 
«Майкрософт» Біллу Гейтсу, досить 
точно характеризує сьогоднішню тен-
денцію розвитку суспільних відносин. 
Хмарові технології зберігання інфор-
мації, електронні ЗМІ за електронні ж 
гроші, соціальні мережі, скайп, e-mail, 
інтернет-магазини, віртуальний уряд і 
електронний документообіг — усе йде 
до того, що незабаром людині зовсім 
не обов’язково буде виходити з будин-
ку, тому що всі справи (за винятком 
задоволення фізичних потреб) вона 
зможе вирішити за допомогою свого 
ноутбука або айпода. Погано це чи до-
бре — питання спірне. Чи потрібно? 
Не завадить. 

Однак те, що віртуальний суд і відео-
конференції життєздатні й ефективні, 
не викликає сумнівів і підтверджується 
практикою. Ще 30 листопада 2009 ро -
ку в Україні було проведено перше в 
режимі он-лайн засідання третейсько-
го суду, що розглядав спір між двома 
підприємствами. Відеозвіт про цю іс-
торичну подію можна подивитися на 
YouTube.

Представники сторін і один із суддів 
перебували в Києві, а двоє інших суд-
дів — у Одесі. Позовна заява була по-
дана електронною поштою та скріплена 
електронним цифровим підписом, за-
свідченим стандартним програмним 
забезпеченням. Таким же чином була 
отримана решта всіх документів у спра-
ві, зокрема заперечення відповідача. 
Все це в сукупності дозволило істотно 
спростити й прискорити судовий роз-
гляд. Під час засідання в режимі он-
лайн були розглянуті документи, які ви-
водилися всім учасникам на монітори, 
заслуховувалися думки сторін. 

Велась аудіо- й відеофіксація всього, 
що відбувалося в ході розгляду справи. 
Закінчивши вивчення документів і за-
вершивши дебати, судді пішли на на-
раду, а решту учасників від’єднали від 
системи відеоконференцзв’язку, здій-
снювати запис припинили. Винесене 
рішення оголосили всім «присутнім» 
на віртуальному судовому засіданні. �

Технічні засоби й технології, застосовувані в судах для організації відеоконференції, повинні 
забезпечувати належну якість зображення та звуку.

САНКЦІЇ

Код 
контролю
В Уряді підтримали зміни, які 
допоможуть контролювати 
процес сплати штрафів за 
порушення Правил дорожнього 
руху. Відповідно до ініціативи 
у виконавчих документах 
доведеться прописувати 
ідентифікаційний код.

Кабмін на своєму засіданні схвалив 
розроблений Мін’юстом проект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо уточнення вимог 
до виконавчого документа».

Міністр юстиції Олександр Лаври-
нович пояснив, що проект передбачає 
внесення змін до ст.8 закону «Про 
виконавче провадження» з метою 
уточнення органу, який виступатиме 
стягувачем коштів за виконавчими 
документами про стягнення в дохід 
держави або про вчинення інших дій 
на користь чи в інтересах держави. 
Також документ передбачає привести 
положення зазначеної норми у відпо-
відність до ст.305 Кодексу про адміні-
стративні правопорушення.

Крім того, О.Лавринович відзна-
чив, що з метою вдосконалення іден-
тифікації сторін виконавчого про-
вадження передбачається внесення 
змін до ст.18 закону «Про виконавче 
провадження» та ст.283 Кодексу про 
адміністративні правопорушення. 
Відповідно до цих змін буде встанов-
лено таку обов’язкову вимогу до ви-
конавчого документа, як реєстрацій-
ний номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта 
для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання в установленому 
порядку відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків. �

ВЛАСНА СПРАВА

Бізнес 
без перепон
Кабмін пропонує скасувати 
обов’язкове отримання суб’єктами 
господарювання довідки з 
Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій. 
Відповідно, її не потрібно буде 
подавати органам влади.

Такі пропозиції містяться в проекті 
постанови Уряду «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України». Нововведення має спрости-
ти ведення господарської діяльності — 
зменшиться кількість довідок, які 
суб’єкти господарювання повинні по-
давати до органів державної влади.

Крім цього, в пояснювальній за-
писці до проекту зазначається, що ін-
формація в довідці ЄДРПОУ на момент 
її подання може бути застарілого. Така 
ситуація є наслідком того, що в біль-
шій частині цей реєстр є похідним від 
Єдиного держреєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб — підприємців, що 
ведеться Державною реєстраційною 
службою. �

УЗАГАЛЬНЕННЯ

ВС зробив 
висновки
Судова палата в господарських 
справах Верховного Суду 
сформувала висновки, викладені 
в рішеннях, прийнятих у першому 
півріччі 2012 року.

Узагальнення проведене за резуль-
татами розгляду заяв про перегляд 
судових рішень з підстав неоднакового 
застосування судом (судами) касацій-
ної інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права в подібних пра-
вовідносинах.

Зокрема, зроблено правові висно-
вки в спорах:

• про право власності; 
• щодо забезпечення виконання 

зобов’язань; 
• що виникають із земельних пра-

вовідносин; 
• щодо визнання правочинів не-

дійсними; 
• що виникають із договорів найму 

(оренди), лізингу; 
• що пов’язані з обігом цінних па-

перів; 
• про відшкодування шкоди тощо. 
Оскільки згідно з ч.3 ст.82 ГПК 

суди зобов’язані враховувати виснов-
ки Верховного Суду, їх надіслано до 
всіх вищих спеціалізованих судів для 
застосування при здійсненні судо-
чинства.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 
ст.11128 ГПК рішення Верховного Суду, 
прийняте за наслідками розгляду за-
яви про перегляд судового рішення із 
цих підстав, є обов’язковим для всіх 
суб’єктів владних повноважень, які 
застосовують у своїй діяльності нор-
мативно-правовий акт, що містить за-
значену норму права, та для всіх судів 
України. �

Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції може бути подане не пізніше ніж 
за 7 днів до дня проведення цього засідання.

КОМЕНТАРІ 

ОКСАНА КОБЗАР, 
партнер ЮФ FELIX:

— Для багатьох з нас і наших клієнтів закон 
матиме й позитивні наслідки. Передусім ко-
рисним є запровадження відеоконферен-
цій у господарському та цивільному про-
цесах. Підприємці, які звертаються до суду 
за стягненням боргу зі своїх контрагентів, 
оцінять можливість значного скорочення 
витрат на відрядження до місця судово-
го засідання. Витрати на поїздку до іншої 
області — це накопичення вже існуючих 
збитків кредитора. А якщо дебітор недо-
бросовісний і вдається до деструктивної 
поведінки з метою затягування судового 
процесу, то цінність законодавчої можли-
вості участі в засіданнях через відеоконфе-
ренцію зростає вдвічі. 
В адміністративному процесі відеоконфе-
ренція як спосіб участі в засіданнях судів 
касаційної інстанції зекономить державні 
кошти на поїздки представників податко-
вої, митниці та інших державних органів до 
Києва. 

АНДРІЙ БАЛАНЧУК, 
старший юрист ЮК Moris Group:

— Можливість участі в судових засіданнях 
у режимі відеоконференції є безперечним 
кроком уперед і в майбутньому позитивно 
позначиться на ринку юридичних послуг.
Необхідно враховувати, що основним за-
вданням цього акта законодавець визначив 
підвищення оперативності судового розгля-
ду справ, яка може бути досягнута шляхом 
технічної модернізації судового процесу.
Одним зі способів указаної модернізації є ви-
користання під час судових засідань систем 
відеоконференцзв’язку, що в переважній 
більшості випадків дозволить уникнути за-
тягування судового розгляду справи через 
те, що той чи інший учасник процесу не 
може з’явитися на судове засідання.
Ефективність систем відеоконференцзв’язку 
в процесі розгляду справ у суді доведена до-
свідом їх застосування в зарубіжних країнах. 
Також їх використання дозволить заощади-
ти громадянам значні кошти, потрібні для 
поїздок до судів, які розташовані в інших 
населених пунктах.
Тому своєї мети закон, безумовно, досягає.
Разом із цим слід чітко визначити процедуру 
ідентифікації особи того, хто бере участь у 
відеоконференції, а також урахувати можли-
вість виникнення технічних несправностей, 
які можуть бути зумовлені як обставинами, 
не залежними від волі людини, так і спрово-
кованими діями певних осіб.
Проте це вже питання виконання закону.

Тут можна подивитися, 
як проходило перше 
в Україні віртуальне 
засідання суду.

12 законодавча влада



НОВАЦІЇ

Право захисту
Адвокати отримали гарантії для безпечної та ефективної роботи

СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ, 
керуючий партнер 
ЮК «Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери»

9 серпня відбулася давно 
очікувана юристами подія — 
підписання Президентом закону 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» (повний текст див. на 
стор. 17). Яких же новел зазнала 
регламентація адвокатської 
діяльності та як зміни не тільки 
позначаться на житті юристів, а 
й вплинуть на реалізацію прав 
простих громадян?

Відкриті списки

Прийняттю акта передувало деся-
тиріччя безуспішних спроб здійснити 
реформування адвокатури, адже чин-
ний з 1992 р. закон «Про адвокатуру» 
не міг забезпечити належної правової 
регламентації сучасної адвокатської 
діяльності. Навколо запропонованих 
різними авторами законопроектів 
щодо діяльності адвокатури точилося 
безліч суперечок відносно того, якою 
повинна бути сучасна адвокатура, чи 
мають допускатися до участі в судово-
му процесі особи, які не є адвокатами, 
чи повинна адвокатська діяльність 
визначатися як підприємницька, на-
решті, хто має керувати адвокатурою. 
Одне було очевидним — адвокатура 
має бути більш захищеною, що потре-
бувало ухвалення нового акта. 

Отже, новий закон прийнято й 
підписано Президентом. Як випливає 
з його «Прикінцевих положень», акт, 
окрім окремих положень, набирає 
чинності з дня, наступного за днем 
опублікування. Закон було опри-
люднено 14 серпня, таким чином, уже 
маємо новий давно очікуваний акт, 
положення якого, можна сподіватися, 
будуть утілені в життя.

Звичайно, діючих адвокатів турбує 
питання, чи необхідно їм буде якимось 
чином підтверджувати свій статус. 
Відповідь на це запитання «Перехід-
них положень» нового закону, згідно з 
яким право на заняття адвокатською 
діяльністю зберігається за особами, 
які отримали таке право до набрання 
чинності новаціями. 

Першим кроком, спрямованим на 
вдосконалення системи доступу до 
отримання належної правової допо-
моги, є створення та регламентація 
функціонування Єдиного реєстру 
адвокатів. Він вестиметься Радою 
адвокатів України з метою збирання, 
зберігання, обліку та надання досто-
вірної інформації про чисельність та 
персональний склад вітчизняних ад-
вокатів, адвокатів іноземних держав, 
які отримали право на заняття діяль-
ністю в Україні, обрані адвокатами 
форми своєї діяльності. 

Внесення відомостей до реєстру 
здійснюватиметься радами адвокатів 
регіонів та РАУ. Законом передбачено, 
що інформація, внесена до реєстру, 
«є відкритою на офіційному веб-сайті 
Національної асоціації адвокатів 
України» (ч.4 ст.17). Як бачимо, ство-
рюються умови для одержання інфор-
мації про осіб, які отримали свідоцтва 
про право на заняття адвокатською 
діяльністю, що є позитивним кроком.

Професійні вимоги

Варто звернути увагу й на те, що 
дещо змінилися вимоги до осіб, які 
мають намір отримати свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяль-
ністю. Відтепер адвокатом зможе стати 
фізична особа, яка має повну вищу 
юридичну освіту, з моменту отриман-

ня якої обліковується стаж роботи в 
галузі права. У редакції старого закону 
про адвокатуру передбачалося обра-
хування стажу роботи потенційного 
адвоката з моменту отримання ним 
диплому бакалавра. 

Крім того, претендент на статус 
адвоката зобов’язується пройти стажу-
вання під керівництвом правника за 
направленням ради адвокатів регіону. 
Проходження стажування здійсню-
ватиметься протягом 6 місяців після 
складання претендентом кваліфіка-
ційного іспиту. Тобто особа, яка навіть 
успішно склала кваліфікаційний іспит, 
повинна підтвердити свою готовність 
самостійно здійснювати адвокатську 
діяльність. Керівником стажування 
може бути особа, яка має досвід адво-
катської діяльності не менше 5 років і 
в якої на стажуванні одночасно пере-
буває не більше 3 осіб.

Видається, що зміни є цілком 
виправданими, адже і держава, і її 
громадяни зацікавлені в отриманні 
правової допомоги з боку дійсно висо-
кокваліфікованих осіб, які є всебічно 
підготовленими для такої роботи.

Нові гарантії

Важливим кроком є забезпечення 
реальних гарантій діяльності адво-
катів. Наприклад, положення п.6 ч.1 
ст.23 закону визначають, що «життя, 
здоров’я, честь і гідність адвоката та 
членів його сім’ї, їх майно перебуває 
під охороною держави, а посягання 
на них тягнуть відповідальність, 
передбачену законом». Новелами 
є заборона «залучати адвоката до 
конфіденційного співробітництва 
під час проведення оперативно-роз-
шукових заходів чи слідчих дій, якщо 
таке співробітництво буде пов’язане 
або може призвести до розкриття ад-
вокатської таємниці» (п.8 ч.1 ст.23), а 
також заборона «втручання у приват-
не спілкування адвоката з клієнтом» 
(п.9 ч.1 ст.23). Разом з тим ч.2 ст.23 но-
вого акта детально регламентовано 

проведення окремих слідчих дій та 
заходів забезпечення кримінального 
провадження стосовно адвоката, які 
повинні здійснювати за умови при-
сутності представника ради адвока-
тів регіону. Такій особі «надається 
право ставити запитання, подавати 
свої зауваження та заперечення щодо 
порядку проведення процесуальних 
дій, що зазначаються у протоколі». Із 
зазначеного випливає посилення за-
хисту адвокатської діяльності, що, на 
нашу думку, є суттєвим кроком упе-
ред на шляху розвитку професійної 
адвокатури.

Чи не найважливіші положення но-
вого закону, які з ентузіазмом сприй-
няли самі захисники, стосуються 
врегулювання питань щодо адвокат-
ських запитів, адже, напевне, в кож-
ного практика виникали проблеми, 
пов’язані з неможливістю отримати 
інформацію, необхідну для здійснення 
професійних обов’язків. На відміну від 
закону «Про адвокатуру», ст.6 якого 
містила єдине положення щодо права 
адвоката запитувати й отримувати до-
кументи або їх копії від підприємств, 
установ, організацій, об’єднань, а від 

громадян — за їх згодою, новим ак-
том, зокрема ст.24, чітко врегульовані 
питання щодо порядку направлення 
адвокатського запиту і, головне, за-
проваджено відповідальність за його 
ігнорування або відмову в наданні 
відповіді. Визначено коло адресатів, 
до яких може направлятися адвокат-
ський запит: органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, їх 
посадові та службові особи, підприєм-
ства, установи, організації незалежно 
від форми власності та підпорядку-
вання, громадські об’єднання. Також 
установлено термін надання відповіді 
на адвокатський запит — не пізніше 
5 робочих днів з дня отримання запиту 
(ч.2 ст.24). 

Передбачено, що «відмова в на-
данні інформації на адвокатський за-
пит, несвоєчасне або неповне надан-
ня інформації, надання інформації, 
що не відповідає дійсності, тягнуть за 
собою відповідальність, встановлену 
законом» (ч.3 ст.24). При цьому п.3 
«Прикінцевих положень» нового за-
кону вносяться зміни до Кодексу про 
адміністративні правопорушення. 
Згідно з ст.2123 цього кодексу тепер  
передбачається накладення штрафу 
на посадових осіб у розмірі від 25 
до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян за неправомірну 
відмову в наданні інформації, не-
своєчасне або неповне надання ін-
формації, надання інформації, що 
не відповідає дійсності, на адвокат-
ський запит, запит кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
її палати або члена відповідно до за-
кону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». 

Із аналізу положень КпАП ви-
пливає, що справи про адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з 
неналежним наданням відповідей на 
адвокатські запити, розглядаються 
суддями районних, районних у міс-
ті, міських чи міськрайонних судів. 
Таким чином, передбачений реаль-
ний механізм отримання адвокатом 

інформації, необхідної для надання 
ним належної правової допомоги, що, 
безумовно, має сприяти ефективності 
адвокатських послуг.

Закордон допоможе

Досить прогресивними положен-
нями нового закону фахівці вважають 
норми, відповідно до яких адвокат-
ською діяльністю дозволяється за-
йматися особам, які здобули освіту 
за кордоном, та іноземним правоза-
хисникам. Передбачено, що адвокат 
іноземної держави набуває право на 
заняття адвокатською діяльністю на 
території нашої держави з моменту 
включення відомостей про нього до 
Єдиного реєстру адвокатів. Із цією 
метою іноземець повинен звернутись 
із заявою до відповідної кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
до якої подаються документи, що під-
тверджують право такої особи на за-
няття адвокатською діяльністю у від-
повідній іноземній державі (ч.2 ст.59). 

Слід зауважити, що положення 
стосовно можливості отримувати по-
слуги адвоката іноземної держави є 

новелою. Зазначені норми були внесені 
до закону на виконання рекомендацій 
Венеціанської комісії та дирекції з пи-
тань правосуддя та людської гідності 
в складі генеральної дирекції з прав 
людини та верховенства права Ради 
Європи (загальний висновок щодо 
проекту закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» №632/2011 від 
18.10.2011). Вказане положення нового 
закону підтверджує намір законодав-
ця якомога ефективніше забезпечити 
доступ громадян нашої країни до 
якісної правової допомоги, форму якої 
вони можуть обирати самостійно. 

Правила самоврядування

Слід відзначити, що доволі дис-
кусійними під час прийняття нового 
акта виявилися положення стосовно 
надання більш широких, порівняно 
з нормами колишнього закону, пов-
новажень органам адвокатського са -
 мо врядування. Як випливає з докумен-
та, «адвокатське самоврядування — 
гарантоване державою право адвока-
тів самостійно вирішувати питання 
організації та діяльності адвокатури» 
(п.3 ч.1 ст.1). Метою є «дотримання 
гарантій адвокатської діяльності, за-
хисту професійних прав адвокатів, 
забезпечення високого професійного 
рівня адвокатів та вирішення питань 
дисциплінарної відповідальності ад-
вокатів» (ч.3 ст.2).

Передбачається створення органів 
адвокатського самоврядування та ви-
значаються повноваження рад адво-
катів АР Крим, областей, мм.Києва та 
Севастополя, кваліфікаційно-дисци-
плінарних комісій адвокатури, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури, Ради адвокатів Украї-
ни. Вищими органами адвокатського 
самоврядування є з’їзд адвокатів, а 
в регіонах — відповідні конференції 
адвокатів. Також формуватимуться 
ревізійні комісії адвокатури регіонів 
та Вища ревізійна комісія адвокатури. 
До складу рад і комісій входитимуть 

виключно адвокати, що насамперед 
спрямовано на забезпечення незалеж-
ності захисників від органів державної 
влади та місцевого самоврядування.

Завданнями самоврядування ви-
значено: 

«1) забезпечення незалежності ад-
вокатів, захист від втручання у здій-
снення адвокатської діяльності;

2) підтримання високого професій-
ного рівня адвокатів;

3) утворення та забезпечення ді-
яльності кваліфікаційно-дисциплі-
нарних комісій адвокатури;

4) створення сприятливих умов для 
здійснення адвокатської діяльності;

5) забезпечення відкритості інфор-
мації про адвокатуру та адвокатську 
діяльність;

6) забезпечення ведення Єдиного 
реєстру адвокатів; 

7) участь у формуванні Вищої ради 
юстиції у порядку, визначеному зако-
ном» (ст..44).

Органи адвокатського самовря-
дування самостійно вирішуватимуть 
питання:

• формування висококваліфікова-
ного адвокатського корпусу;

• встановлення професійних стан-
дартів та етичних вимог до здійснення 
адвокатської діяльності;

• представництва і захисту загаль-
них інтересів адвокатів;

• співпраці адвокатури з органами 
державної влади та місцевого самовря-
дування, юридичними та фізичними 
особами;

• фінансування діяльності органів 
адвокатського самоврядування.

Рішення органів адвокатського 
самоврядування є обов’язковими до 
виконання адвокатами.

Чітка регламентація повноважень 
кожного окремого органу самовряду-
вання є цілком доцільною. Це сприя-
тиме уникненню ситуацій, пов’язаних 
з неможливістю визначення порядку 
підзвітності органів, обрання ключо-
вих осіб тощо. 

Підбиваючи підсумок, слід зазна-
чити, що прийняття нового закону 
про адвокатуру, який так детально 
регламентує її діяльність, безумов-
но, є ознакою позитивної динаміки 
розвитку правової культури в нашій 
країні. Звичайно, на шляху реалізації 
навіть найякіснішого правового акта 
виникає безліч перепон, однак це ре-
алії життя, які можуть бути подолані 
передусім бажанням утілювати по-
зитивні новації. Сподіваємося, що 
внесені законодавством зміни дійсно 
сприятимуть розвитку адвокатури, 
що, у свою чергу, забезпечать реалі-
зацію гарантованих законодавством 
прав громадян. �

КОНТРОЛЬ

Свобода 
припинення
Законопроект, що передбачає 
заявочний принцип 
припинення діяльності 
фізичних осіб — підприємців, 
практично погоджений у 
Держкомпідприємництва. 
Залишилося внести деякі правки.

Держкомітет з питань регуляторної 
політики і підприємництва розглянув 
законопроект, яким передбачаєть-
ся внесення змін до ст.5 закону про 
єдиний соціальний внесок у частині 
визначення порядку зняття з обліку в 
органах Пенсійного фонду фізичних 
осіб — підприємців, котрі не мають 
найманих робітників. У комітеті вва-
жають, що редакція проекту в цілому 
відповідає заявочному принципу дер-
жавної реєстрації припинення під-
приємницької діяльності, але містить 
окремі недоліки.

Зокрема, згідно із запропонова-
ними змінами фізичні особи — під-
приємці після припинення їх ді-
яльності за заявочним принципом і 
до дати зняття з обліку в ПФ мають 
зобов’язання й несуть відповідаль-
ність, передбачену для платників 
ЄСВ.

Таким чином, фізична особа після 
держреєстрації припинення її підпри-
ємницької діяльності за заявочним 
принципом нестиме зобов’язання зі 
сплати ЄСВ, надання звітності й ви-
конуватиме інші обов’язки за період, 
коли вона вже не була підприємцем.

Експерти переконані, що вказана 
норма вимагає уточнення, оскільки 
фізособа повинна мати зобов’язання й 
нести відповідальність тільки за період 
своєї діяльності до моменту держав-
ної реєстрації припинення підпри-
ємницької діяльності за заявочним 
принципом. 

Проте, незважаючи на деякі про-
рахунки, можна сподіватися, що до-
кумент незабаром усе ж таки потра-
пить до парламенту й завдяки змінам 
підприємці менше стикатимуться з 
паперовою тяганиною. �

K

ДОСЯГНЕННЯ

Штаб 
допомоги
Уже зареєстровано 5 центрів 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги: в Івано-
Франківській, Київській, 
Полтавській, Сумській та 
Хмельницькій областях.

Крім цього, як повідомив міністр 
юстиції Олександр Лавринович, до 
кінця серпня планується завершити 
державну реєстрацію центрів у ін-
ших областях, АР Крим, мм. Києві та 
Севастополі. 

Першим був відкритий хмель-
ницький обласний центр, створений 
на базі Офісу громадського захисту 
в Хмельницькому, а сумський центр 
став п’ятим серед відкритих з початку 
серпня.

О.Лавринович нагадав, що центри 
утворюються відповідно до наказу 
Міністерства юстиції від 2.07.2012 
№986/5 «Про утворення центрів з 
надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги» та Плану утворення 
системи установ, уповноважених за-
коном на надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, на друге 
півріччя 2012 р. �

МОЖЛИВОСТІ

Крок 
до рівності
Затверджено персональний склад 
експертної ради, яка розглядатиме 
звернення за фактами гендерної 
дискримінації та вноситиме 
відповідні пропозиції.

Згідно із законом «Про забезпе-
чення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків» при Міністер-
стві соціальної політики створена 
експертна рада з питань розгляду 
звернень за фактами дискримінації 
за статевою ознакою, а також за-
тверджено її персональний склад і 
положення про неї.

До складу ради увійшли 23 екс-
перти, які представляють як дер-
жавні органи, так і громадські ор-
ганізації. Згідно із затвердженим 
положенням експертна рада виконує 
функції консультативно-дорадчого 
органу й створюється для розгляду, 
обліку й узагальнення звернень з 
питань дискримінації за статевою 
ознакою.

Рада взаємодіятиме з органами ви-
конавчої влади й органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями всіх 
форм власності щодо питань недопу-
щення гендерної дискримінації. Вод-
ночас час пропозиції експертної ради 
мають рекомендаційний характер. �

Передбачений реальний механізм отримання 
адвокатом інформації, необхідної для надання 
ним належної правової допомоги, що, безумовно, 
має сприяти ефективності послуг.
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ІНІЦІАТИВА

Україну «безнаглядною» 
все ж таки не залишать
Прокуратуру хочуть позбавити частини повноважень і важелів впливу 
на громадян і підприємства
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

Реформа кримінальної 
юстиції, анонсована свого 
часу Президентом Віктором 
Януковичем, з кожним місяцем 
набирає обертів. І поступово 
українська правова система 
змінює свою конфігурацію. 
Першою ластівкою став новий 
КПК, що здійснив революцію 
в кримінальному процесі, за 
ним було ухвалення закону 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», який нарешті зробив 
захисників самодостатніми 
фігурами. І ось ще один логічний 
крок: у ВР зареєстровано проект 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з 
питань удосконалення діяльності 
прокуратури» (№11074), що 
наближає вітчизняну наглядову 
систему до європейських 
стандартів. 

Реформаторська логіка

Здається, в реальність і безпово-
ротність анонсованої В.Януковичем 
правової реформи повірили всі, навіть 
затяті скептики. Причини сумнівати-
ся були: практично кожен Президент 
уважав своїм обов’язком виступити з 
обіцянкою модернізувати вітчизняне 
судочинство та юстицію. Але, очевид-
но, як люблять говорити наші депута-
ти, не вистачало політичної волі. 

«Ми проводимо реформи в рам-
ках європейської інтеграції, але ми це 
робимо для себе. Ми добре розуміє-
мо, що стандарти треба міняти», — 
заявив минулого року в інтерв’ю 
Euronews В.Янукович. Після того як 
влада вистрелила цілою обоймою за-
конів, з’ясувалося, що це не порожня 
декларація для іноземних ЗМІ. На-
решті віз зрушив з місця. Правда, 
опоненти миттєво переорієнтову-
вались і почали критикувати роз-
роблювані новою командою «біллі». 
Але від прийдешніх змін уже не від-
махнутися, реформу не зупинити — 
вона мчить на всіх парах, як паро-
воз, що набрав швидкість. І ось уже 
експерти й чиновники обговорюють 
практичні аспекти нового КПК: з кого 
формуватиметься штат слідчих суддів, 
де взяти гроші на проведення відео-
конференцій тощо.

Нові закони з’являються один 
за одним за внутрішньою логікою. 
Наприклад, зрозуміло, що спочат-
ку необхідно було прийняти новий 
КПК, тим самим змінивши колишню 
застарілу будівлю й заклавши фун-
дамент нової кримінальної системи. 
А потім — приймати документи, так 
би мовити, другого ешелону (той же 
закон про адвокатуру). Черговий до-
каз поступальності реформ — проект 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України з питань 
удосконалення діяльності проку-
ратури» за авторством Володимира 
Пилипенка, Валерія Писаренка, Во-
лодимира Олійника, який багато в 
чому «переформатує» відносини між 
наглядовим органом і звичайними 
громадянами. 

Тоталітарна спадщина

Цікаво, що закон «Про прокура-
туру» був першим, прийнятим у не-
залежній Україні. До речі, функції 
цього наглядового органу — єдиного 
з усіх правоохоронних — прописані 
в окремій статті Конституції. Таким 
чином, депутати від самого початку 
побічно підкреслили особливу роль 
прокуратури в правовій системі 
України. Буквально з того самого 
часу, коли був прийнятий закон (роз-
паду Радянського Союзу), заговори-
ли про необхідність реформування 
прокуратури. При цьому як тільки 
багатостраждальний наглядовий 
орган не називали — і багатоголовою 
гідрою, і всевидячим монстром. 

Справді, в спадщину від тоталі-
тарної системи прокуратурі діста-
лись і практично необмежені пов-
новаження, і не цілком виправдана 
багатофункціональність, і «повсюд-
ність», яку насамперед забезпечував 
«нагляд за дотриманням законності» 
в усіх сферах, або, простіше кажучи, 
загальний нагляд. Саме ця функція 
піддавалася найгострішій критиці. 
На думку багатьох експертів, сама 
концепція загального нагляду супе-
речила принципам правової демо-
кратичної держави. Незважаючи на 
це, прокуратура всі ці роки «залиша-
лася при своїх інтересах» і фактично 
продовжувала працювати за колиш-
ньою радянською моделлю. 

Вперше світло в кінці тунелю зами-
готіло, коли в Україні з’явився новий 
КПК. Саме він передбачає позбавлен-
ня прокуратури функцій слідства. 

Правда, поки тільки в 5-річній пер-
спективі. При цьому розслідування 
деяких категорій злочинів уже тепер 
передається у відання МВС і СБУ. 
І, незважаючи на первинну незадо-
воленість цими змінами, прокурор-
ському середовищу, що «дивиться 
за законами», врешті-решт довелося 
змиритись і прийняти нововведення. 
Насправді важко говорити про без-
сторонність, коли один і той же орган 
займається розслідуванням злочинів 
і в той же час наглядає за цим самим 
розслідуванням. Або веде слідство, а 
пізніше представляє в суді державне 
обвинувачення. Це деколи призводить 
до перекосів: прокурори, захищаючи 
честь мундира, з надмірним завзяттям 
виконують «обвинувальні» функції. 
Давно відмічено: навіть якщо в суді 
стає очевидно, що обвинувачений не 
винний, прокурор ніколи не зажадає 
ухвалення виправдувального вироку 
та звільнення підсудного. Так уже по-
велося ще з радянських часів. 

Проект, що передбачає внесення 
змін до закону «Про прокуратуру», 
це ще одна цеглинка для побудови 
цивілізованої моделі наглядового ор-
гану. Наприклад, істотно звужуються 
повноваження прокуратури в частині 
загального нагляду. Якщо раніше про-
курор мав право втручатися в роботу 
будь-якої комерційної структури, на 
свій розсуд призначати перевірки 
(це спочатку припускали його повно-
важення), то з ухваленням нового 
закону для їх проведення необхідна 
обгрунтована постанова, копія якої 
в обов’язковому порядку надається 
керівникові організації або підприєм-
ства й може бути оскаржена вищестоя-
щому прокуророві або до суду. 

Крім того, проведення прокурор-
ської перевірки за заявами та звер-
неннями фізичних і юридичних осіб 
(що зараз активно практикується) за-
боронено до їх попереднього розгляду 
компетентними органами виконавчої 
влади, органами місцевого самовряду-
вання. Виняток становлять тільки ті 
повідомлення, які містять інформацію 
про скоєння злочину.

Взагалі, повноваження прокурора 
в проекті окреслені значно чіткіше, і 
за рахунок цього звужені. 

Замість трьох — один

Істотно зменшуються важелі впли-
ву прокурора: з трьох так званих актів 
прокурорського реагування залиша-
ється один — подання. Прокурор-
ський протест і припис законодавцями 
виключені. Самі автори пояснюють це 
тим, що зазначені акти повинні бути 
лише своєрідною рекомендацією про 
усунення тих чи інших порушень, а 
будь-які негативні наслідки повинні 
наставати тільки після рішення суду. 
Це, мовляв, захистить бізнесменів від 
безпідставного блокування комерцій-
ної діяльності. Подання ж нічим сер-
йозним потенційному порушникові 
не загрожує — ні припиненням дії 
нормативно-правових актів, ні при-
пиненням діяльності підприємства, 
ні необхідністю обов’язково усунути 
порушення. 

Тільки в разі відхилення подання 
або неповідомлення про результати 
його розгляду прокурор може звер-
нутися до суду з вимогою визнати 
незаконним рішення, нормативно-
правовий акт, чиїсь дії і т.д. По суті, 
законодавці в одному акті реагування 
частково об’єднали функції всіх трьох.

Новий закон також позбавить про-
курорів нижчих рівнів права подавати 
заяву про перегляд судових рішень у 
цивільних, господарських, адміністра-
тивних справах у зв’язку з нововиявле-
ними обставинами. З такою вимогою 
може звернутися тільки Генпрокурор, 

його заступники, прокурор АРК, про-
курори обласного рівня, мм.Києва і 
Севастополя. 

Загальний нагляд необхідний?

Частина проку рорів усе-таки 
визнає, що де-факто повноважен-
ня прокуратури надмірні, а той же 
зага льний нагляд да вно віджив 
своє. «Зауважте, функція загально-
го нагляду відсутня в Конститу-
ції. Це дуже важливий момент, — 
прокоментував «ЗіБ» ситуацію екс-
генпрокурор Святослав Піскун. — За 
великим рахунком, це атавізм ра-
дянської системи. Загальний нагляд 
свого часу жартома називали ще 
«огульним наглядом». Тобто проку-
ратура мала право втручатися в жит-
тя всіх громадян України. Звичайно, 
це суперечить Конституції, порушує 
права людини, захист яких передба-
чений міжнародним законодавством. 

Тому ініціативу влади, спрямовану 
на скорочення функцій прокуратури 
щодо загального нагляду, можна віта-
ти. Прокурор не повинен втручатися 
в усе. Він повинен реагувати тільки на 
явне порушення законів і Конституції. 
А виявляти це й перевіряти повинні 
контрольні органи. 

Правда, далеко не всі прокурори 
із цим згодні. «Насправді функція 
загального нагляду, або правоза-
хисна функція прокуратури, існує 
приблизно в трьох десятках цивілі-
зованих держав. У більшості країн — 
членів Ради Європи органи прокура-
тури в різних формах і межах забез-

печують нагляд за дотриманням прав 
і свобод громадян на користь сус-
пільства й держави, — заявив свого 
часу кореспондентці «ЗіБ» заступник 
Генпрокурора Григорій Середа. — 
Це стосується Азербайджану, Вірме-
нії, Росії, Латвії, Литви, Молдови, 
інших колишніх радянських респуб-
лік. Крім того, прокурорський на-
гляд у різних формах є в Угорщині, 
Болгарії, Італії, Сербії, Словенії та 
деяких інших європейських країнах. 
Ця функція здійснюється у формі 
досудового захисту прав і свобод 
людини. Нічого катастрофічного в 
ній не немає».

«Наміри обмежити органи про-
куратури в здійсненні загального 
нагляду з’явилися давно, — згадує й 
екс-заступник Генпрокурора, а нині 
адвокат Олексій Баганець. — Розмо-
ви про це йдуть з часів отримання 
Україною незалежності. Але я все 
ж таки думаю, що нагляд за дотри-
манням законів тими ж органами 
влади повинен залишитися. Адже 
без прокуратури громадянин у разі 
порушення його прав виявляється 
беззахисним. Поки він звернеться 
до суду, поки пройде весь судовий 
ланцюжок, поки знайде собі адвока-
та (причому не кожен може це собі 
дозволити), пройде багато часу. А 
прокурор, провівши перевірку, може 
протягом місяця внести документ 
прокурорського реагування. Якщо 
представник влади, керівник підпри-
ємства, що порушив права людини, 
не хоче виконувати припис прокуро-
ра, той має право звернутися до суду, 
щоб у судовому порядку покарати 
порушника закону й за допомогою 
судового рішення добитися віднов-
лення порушеного права. Тобто про-
курори завжди діяли тільки через 
суд, адже ніхто нікому силою рук не 
викручував і підприємств самовіль-
но не закривав».

При цьому Олексій Васильович усе-
таки згоден: загальний нагляд у формі 
(багато в чому успадкованою Україною), 
що існувала в Радянському Союзі, над-
мірний: «Звичайно, в СРСР був усеосяж-
ний загальний нагляд. Прокуратура не 
повинна здійснювати нагляд за грома-
дянами, це не її функція. Прокуратура 
не повинна втручатися в господарську 
діяльність, вона не повинна заважати 
роботі підприємств. Те, що перегини 
були, я не можу заперечувати. 

Я на 100% згоден, що потрібно 
було модернізувати цю функцію, але 
не можна в жодному випадку йти на 
її знищення. Державні контрольні 
органи прокуратуру поки замінити 
не зможуть».

Утім, хвилювання експертів перед-
часні: повністю відбирати загальний 
нагляд у прокуратури поки що ніхто 

не збирається. Він лише буде скороче-
ний, як і функції самих прокурорів. На 
жаль, сьогодні українські «наглядачі 
за законами» не дуже схожі на пра-
цівників органів зі старих радянських 
фільмів. Навряд чи хтось зможе на-
вести приклад, коли прокурор сам, за 
власним почином, узявся обстоювати 
інтереси самотньої бабусі або багато-
дітної сім’ї. Виконує правозахисну 
функцію прокуратура найчастіше 
тільки після того, як чиясь проблема 
або історія стають надбанням громад-
ськості й не діяти вже неможливо, або 
ж, додержуючись якоїсь іншої, далекої 
від захисту інтересів пересічних гро-
мадян, логіки. 

Вирівнюючи перекоси

Ще одне нововведення, передба-
чене законодавцями, — обмеження 
переліку підстав для представництва 
прокуратурою інтересів громадянина 
в суді. Проект, зокрема, передбачає, 
що приводом для здійснення цієї 
функції стане тільки неспроможність 
громадянина захистити себе через 
фізичний або матеріальний стан, літ-
ній вік, недіє здатність або обмежену 
дієздатність. Раніше в цьому списку 
були присутні також «інші поважні 
причини», а це істотно розширювало 
можливості прокуратури представ-
ляти чиїсь інтереси. До речі, тепер 
наявність перерахованих підстав по-
винна бути до того ж обгрунтована 
прокурором за допомогою надання 
відповідних доказів, чого раніше не 
передбачалося.

На думку авторів законопроек-
ту, участь прокурора на боці одного 
з учасників процесу створює ризик 
позапроцесуального впливу на суд, 
надає тій чи іншій стороні невиправ-
дані переваги і таким чином порушує 
принцип рівноправності учасників 
процесу.

На жаль, якщо в розвинених пра-
вових державах прокурор зазвичай 
має на суд не більше впливу, ніж ад-
вокат або будь-який інший учасник 
процесу, то в Україні все поки інакше.  
У спадок від СРСР нам дісталося не-
гласне правило: на чиєму боці висту-
пає прокурор, той і правий. Напевно, 
має пройти ще немало років, перш ніж 
ми позбудемося цих перекосів. 

Недивно, що адвокати сприйняли 
новації з натхненням, а прокурори — 
без особливого ентузіазму. Адже за-
конопроект робить ще один крок у бік 
усунення нерівності у відносинах між 
прокурорами й адвокатами, поступо-
во роблячи їх майже рівноправними 
учасниками кримінального процесу. 

До речі, автори заявляють, що 
ухвалення закону не потребуватиме 
збільшення бюджетних витрат. �

ПРЯМА МОВА

ВАЛЕНТИН ЗАГАРІЯ, 
керуючий партнер ЮФ 
«Спенсер і Кауфманн»:

— Зміст закладених у законопроекті пропо-
зицій в основному зводиться до обмежен-
ня повноважень прокурора у сфері нагляду 
за додержанням і застосуванням законів. 
Однак для мене як адвоката, основна ді-
яльність якого полягає в представництві 
інтересів особи в суді, важливими є ті зміни, 
які вносяться до процесуальних кодексів 
України і закону «Про прокуратуру» та ви-
значають процесуальний статус прокурора. 
І в цьому контексті варто відзначити такі 
позитивні моменти цього законопроекту, 
як зменшення кількості обставин, за на-
явності яких прокурор може звертатися до 
суду в інтересах громадянина, та встанов-
лення для прокурора обов’язку надавати 
суду документи, які підтверджують наяв-
ність таких обставин. 
Участь прокурора на боці одного з учас-
ників судового процесу створює ризик по-
запроцесуального впливу на суд та надає 
іншій стороні невиправдані переваги. З 
огляду на мою багаторічну практику пред-
ставницької діяльності можу відзначити, 
що така позиція авторів законопроекту є 
не припущенням, а, на жаль, констатаці-
єю факту. Тому залишається тільки вітати 
бажання народних обранців усунути наявні 
ризики впливу на суд та обмежити будь-які 
можливості для зловживань.
До речі, свого часу саме з ініціативи на-
родних депутатів Володимира Пилипенка 
та Валерія Писаренка (які також є авторами 
проекту №11074. — Прим. ред.), парла-
мент прийняв закон, який істотно обмежив 
можливість прокурора після перебігу зна-
чного проміжку часу звертатися до суду з 
апеляційними, касаційними скаргами чи 
заявами про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами. У результа-
ті прийняття цього закону вдалося заклас-
ти основу для подолання ситуацій, коли 
за зверненням прокурора судове рішення 
переглядалося через 5 чи більше років. 

З огляду на це сьогоднішня ініціатива 
народних депутатів особисто для мене 
виглядає як логічне продовження їхньої 
діяльності щодо приведення статусу і по-
вноважень прокуратури у відповідність до 
європейських стандартів.

СЕРГІЙ ПЕТРАШКО, 
адвокат, кандидат 
юридичних наук:

— У разі прийняття цього законопроекту 
так званий загальний нагляд, на жаль, не 
буде повністю скасований. Разом з тим за-
пропоновані зміни його суттєво обмежать і 
скасують значну частину надмірних повно-
важень прокурора, на зловживання якими 
ми постійно нарікаємо. 
По-перше, прокурор зможе реалізовува-
ти свої основні повноваження в рамках 
загального нагляду лише під час проведен-
ня перевірки. При цьому вона може бути 
розпочата виключно після винесення та 
вручення особі мотивованої постанови. 
Дуже важливим є положення, згідно з яким 
проведення перевірки без надання копії 
такої постанови особі, на права якої вона 
впливає, взагалі не допускається. Думаю, 
така формалізація процедури дозволить 
значно зменшити незаконне використання 
повноважень прокурорськими співробіт-
никами.
По-друге, прокурорські перевірки за за-
явами фізичних чи юридичних осіб та де-
путатів зможуть проводитися лише в разі 
їх попереднього розгляду компетентними 
органами або неприйняття ними в установ-
лені строки рішень із цих питань. Думаю, це 
суттєво знизить рівень необгрунтованого 
втручання прокуратури в підприємниць-
ку діяльність, у тому числі в ту, нагляд за 
законністю якої здійснюють інші органи 
контролю.
Звичайно, ідеальним варіантом було б при-
йняття нового закону про прокуратуру з 
повністю переглянутими повноваженнями 
цього органу. Проте запропоновані зміни, 
безсумнівно, є рухом уперед на шляху при-

ведення функцій прокуратури до євро-
пейських стандартів та виконання вимог 
Конституції. 
Вселяє оптимізм і вже добре помітна в 
останніх законодавчих змінах загальна 
тенденція, спрямована на побудову нової 
прокуратури європейського зразка, без 
надмірних повноважень. 

АНДРІЙ ПРОЦИК, 
партнер ЮФ «Сольський, 
Процик та партнери»:

— Скасування повноваження прокурора 
щодо видання таких обов’язкових для 
виконання актів реагування, як протест 
і припис, що передбачено проектом 
закону, позбавить можливості недобро-
совісних працівників органів прокура-
тури зловживати своїми повноваження-
ми у сфері загального нагляду шляхом 
продукування безпідставних приписів і 
протестів.
Подання не матиме обов’язкового харак-
теру, а лише міститиме вимогу прокурора 
щодо усунення порушень закону, при-
тягнення осіб до передбаченої законом 
відповідальності, відшкодування шкоди, 
скасування нормативно-правового акта 
або припинення незаконних дій. 
Строк розгляду подання визначає проку-
рор, але в будь-якому випадку не йдеться 
про негайне виконання чи припинення 
діяльності, адже закон передбачає, що  
строк розгляду прокурорського подання 
не може бути меншим 10 днів з дня його 
отримання. У разі ж відхилення подання 
або неповідомлення про результати його 
розгляду прокурор має право в 15-ден-
ний строк звернутися до суду з відповід-
ними позовними вимогами. 
Наслідком цих нововведень стане істотне 
звуження діяльності органів прокуратури 
у сфері нагляду за додержанням і застосу-
ванням законів, що, у свою чергу, повніс-
тю відповідає «Перехідним положенням» 
Конституції та сучасним вимогам загально-
європейських стандартів. 

Прокурорів хочуть позбавити спадщини тоталітарного режиму.  

14 іменем закону



АРХІВ

Вітчизняна конституційна юрисдикція 
в другому десятилітті нинішнього тисячоліття
Сторінка 8. Найважливіші ухвали єдиного органу конституційної юрисдикції та деякі підсумки 
його річної діяльності

ОЛЕКСАНДР МИРОНЕНКО, 
суддя Конституційного Суду 
України у відставці, доктор 
філософських наук, заслу-
жений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної 
премії  України в галузі науки і 
техніки

На минулій сторінці 
ми вже почали розповідь 
про ухвали КС 2011 р. 
До найважливіших 
з них обгрунтовано 
можна віднести ухвали 
про припинення 
конституційних проваджень 
та про відмову в їх відкритті, 
оскільки саме в таких 
ухвалах, як і в рішеннях, 
Суд формулює позиції, 
які треба було б ураховувати 
органам влади. 

Сумнівні припинення

Наша попередня розмова пере-
рвалася на аналізі конституційних 
звернень громадян Є.Тропанця (про ін-
терпретацію кількох положень ст.293, 
294 Цивільного процесуального кодек-
су) та Т.Котормуса (про тлумачення 
окремих положень ст.549 Цивільного 
кодексу). Припинення проваджень, та 
ще й на підставі п.1 ст.45 закону «Про 
Конституційний Суд України», мабуть, 
є помилкою.

Чому Суд вирішив, що належно 
обгрунтована Є.Тропанцем наявність 
вочевидь неоднозначного застосуван-
ня окремих положень ЦПК не призвела 
й не могла призвести до порушення 
саме його конституційного права на 
апеляційне чи касаційне оскарження 
судових рішень, залишилося невідо-
мим. Ще більше сумнівів викликає та-
кий же висновок Суду в справі за кон-
ституційним зверненням Т.Котормуса, 
оскільки громадянин у клопотанні 
прямо заявив про реальну загрозу при-
тягнення двічі до цивільно-правової 
відповідальності за одне й те саме пра-
вопорушення саме його. Неоднозначне 
застосування судами відповідного по-
ложення ст.549 ЦК було ним належно 
обгрунтовано.

Проблеми розуміння й 
застосування слова «може»

Такі прикрощі, мабуть, трапля-
ються через довільне розуміння в КС 
слова «може». Це стосується і першо-
го, і наступного складу Суду. Так, у 
багатьох його висновках, де фігурує 
ст.157 Конституції, в якій чітко та 
ясно сформульовано положення 
про заборону змінювати Основний 
Закон, якщо зміни передбачають (!) 
скасування чи обмеження прав і 
свобод людини і громадянина, ім-
перативний припис «передбачають» 
довільно змінено на зовсім іншу 
правову формулу — «може (можуть) 
призвести до…». 

У наведених вище ухвалах норма 
«може призвести або призвело до по-
рушення його (суб’єкта права на кон-
ституційне звернення. — О.М.) консти-
туційних прав і свобод» (ст.94 закону 
про КС) цитується, але надалі правова 
формула «може призвести» мовби за-
бувається, а в основу ухвали кладеться 
тільки слово «призвело».

Хто повинен доводити наявність 
загрози порушення прав і свобод?

З тексту звернень випливає, що 
неоднозначне застосування ще (!) не 
призвело, але може (!) призвести до 
порушення конституційних прав і 
свобод. Стаття 94 закону про КС до-
зволяє як фізичним, так і юридичним 
особам звертатися до Суду, маючи 
власне розуміння слова «може». Адже 
ніхто, зокрема й КС, не дасть гарантії, 
що загроза порушення конституційних 
прав і свобод громадян у результаті 
доведеного ними неоднозначного за-
стосування окремих положень кодексів 
омине саме того, хто звернувся до Суду 
з відповідним клопотанням. 

Не повинен був єдиний орган 
конституційної юрисдикції визна-
вати обох громадян неналежними 
суб’єктами права на звернення на 
підставі п.1 ст.45 закону про КС ще й 
тому, що в ст.94 названого акта («Під-
става для конституційного звернення») 
вміщується чіткий припис: вважає (!), 
що неоднозначність застосування по-
ложень Конституції або закону «може 

призвести або призвела до порушення 
прав і свобод людини не Суд, а саме за-
значений суб’єкт.

Довільне доповнення Основного 
Закону

Про довільне розуміння й оперу-
вання КС словом «може» свідчать і вис -
новки Суду, про які йшлося вище. У 
практику єдиного органу конституцій-
ної юрисдикції міцно ввійшла формула: 
якщо запропоновані зміни до Конститу-
ції можуть призвести до скасування чи 
обмеження прав і свобод людини, то ці 
зміни не відповідають ст.157 Основного 
Закону. Таким чином, Суд не тлумачить 
акт найвищої юридичної сили, а викрив-
ляє його зміст уведенням слова «може». 

Адже в ст.157 говориться не про 
якусь, хай і примарну, ймовірність, а про 
те, що «Конституція України не може 
бути змінена, якщо зміни передбачають 
(! — О.М.) скасування чи обмеження 
прав і свобод людини і громадянина». 
Отже, в одному випадку Суд викривляє 
зміст конституційної норми довільним 
уведенням до неї слова «може», а в іншо-
му (йдеться про клопотання Є.Тропанця 
та Т.Котормуса) не бере цю мовну оди-
ницю до уваги при розгляді справ.

Вимушене припинення 
конституційних проваджень

Досить цікавою могла б стати 
ін тер претація поняття «військова 
дисципліна» крізь призму відповід-
них положень Статуту внутрішньої 
служби та Дисциплінарного статуту 
Збройних сил. Суд вирішив навіть 
провести розгляд справи у формі 
усного слухання. Проте суб’єкт пра-
ва на конституційне звернення — 
гр. О.Гурняк — хоч і несподівано, але 
своєчасно відкликав своє клопотан-
ня. Природно, КС 13.10.2011 припинив 
провадження.

Не було суттєвих зауважень у КС 
і до змісту подання Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів, яка звернулася 
до єдиного органу конституційної 
юрисдикції з приводу офіційного тлу-
мачення положень п.2 ч.1 ст.40, 2-го 
речення ч.1 ст.45, ч.4 ст.53 закону «Про 
судоустрій і статус суддів». Комісія 
чітко сформулювала три питання, на 
які вона прагнула отримати відповіді:

• чи зберігається за суддею ВС, який 
був відряджений для роботи у ВККС зі 
збереженням заробітної плати за осно-
вним місцем роботи, посада судді ВС, 
з якої його було відряджено? 

• чи входить цей суддя до складу 
Пленуму Верховного Суду?

• чи повноважний він брати участь 
у розгляді питань, що виносяться на 
засідання Пленуму?

На «заваді» вирішенню справи по 
суті встають законодавці 

Суб’єкт права на конституційне 
подання добротно обгрунтував прак-
тичну необхідність інтерпретації, пе-
реконливо довів неоднозначність ро-
зуміння вказаних положень закону, що 
могло призвести до порушення прав 
учасників Пленуму ВС та поставити 
під сумнів легітимність цього органу .

Одначе 20.10.2011 парламент ухва-
лив закон (набрав чинності 13.11.2011), 
яким урегулював спірні питання. Ось 
чому 8.12.2011 КС змушений був при-
йняти ухвалу про припинення кон-
ституційного провадження у справі на 
підставі п.3 ст.45 закону про КС.

Помітне зростання випадків 
застосування п.1 ст.45 закону 
про КС

Якщо тенденція до зменшення 
ухвал про припинення проваджень, 
що відчутно дала про себе знати ще в 
І півріччі 2011 р., і поглиблювалась у 
ІІ півріччі, то кількість ухвал про від-
мову у відкритті проваджень зросла 
за вказаний період удвічі — з 21 до 43.

У цьому аспекті привертає увагу 
знач не збільшення відмов (і припинень 
теж) на підставі п.1 ст.45 закону про КС — 
відсутність установленого права на 
конституційне подання чи конститу-
ційне звернення. Якщо протягом 4 років 
(2007—2010) на такій підставі було відмов-
лено у відкритті провадження в 9 спра -
вах, то лише в січні — червні 2011 р. — 
у 3, а в липні — грудні 2011 р. — аж у 
8 справах. Нагадуємо, що 3 з 8 ухвал 
про припинення провадження у 2011 р. 
теж обгрунтовувалися п.1 ст.45 закону 
про КС (у 2007—2010 рр. такий випадок 
трапився тільки одного разу).

Знову про слово «може»

Про одну з причин різкого збіль-
шення ухвал Суду, в основу яких по-
кладено п.1 ст.45 закону про КС, уже 
говорилося. Йдеться про довільне ро-
зуміння слова «може» взагалі й у нормі 
«якщо суб’єкт права на конституційне 
звернення вважає, що це може при-
звести або призвело до порушення його 
конституційних прав і свобод» (ст.94 
закону про КС).

Фактично такий стан речей має 
своїм корінням уже охарактеризовану 
сумнівну позицію КС, сформульовану 
в ухвалах від 5 та 12.07.2011, хоча сам 
Суд чомусь відштовхується при її за-
стосуванні від ухвали від 31.05.2011. В 
останній дійсно кілька разів згадуєть-
ся словосполучення «може призвести 
або призвело», але, по-перше, воно 
тут фактично не інтерпретується, а 
по-друге, відмова базується на нена-
лежному розумінні й застосуванні 
інституту представництва як форми 
правової допомоги при направленні 
звернень до КС. 

Через місяць такий підхід до інсти-
туту представництва був використа-
ний у відмовній ухвалі від 30.06.2011 
№22-у/2011, а ще через два тижні — в 
такого ж змісту ухвалі від 13.07.2011 
№29-у/2011.

Відмови стосуються переважно 
звернень громадян

Надалі в другій половині року 
досить своєрідне й такою ж мірою 
сумнівне сприйняття Судом зміс-
ту положення «може призвести або 
призвело» спричинило відмову у 
відкритті провадження у справах за 
зверненнями:

• гр. А.Сульженка щодо офіційного 
тлумачення окремих положень стст.106 
та 121 Господарського процесуального 
кодексу у взаємозв’язку з пп.2, 8 ч.3 
ст.129 Конституції (5.07.2011); 

• гр. О.Сироткіна щодо інтерпрета-
ції деяких приписів ст.18 закону «Про 
захист прав споживачів» (13.07.2011); 

• ТОВ «Феміда» щодо офіційного 
тлумачення окремих положень стст.28, 
44, 49 ГПК (13.07.2011); 

• гр. А.Каніщева щодо офіційного 
тлумачення ч.3 ст.7 закону «Про судову 
експертизу» (13.07.2011); 

• гр. С.Кмітто щодо роз’яснення 
змісту ст.99 Конституції у системному 
зв’язку з окремими приписами стст.524, 
533 ЦПК, ст.35 закону «Про Національ-
ний банк України», ст.3 декрету КМ 
«Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю» (18.12.2011).

Складнощі з доведенням 
неоднозначності

У 22 справах з липня до грудня 2011 р. 
відмова у відкритті провадження базу-
валася на п.2 ст.45 закону про КС — не-
відповідності вимогам, передбаченим 
Конституцією та вказаним законом. 
18 із таких відмов стосувалися консти-
туційних звернень, у тім числі 15 — від 
громадян.

На жаль, не змогли довести на-
явності неоднозначного застосуван-
ня оспорюваних положень грома-
дяни А.Домбровська, І.Сташкова, 
Б.Касьяненко, О.Баранов, А.Посашко, 
С.Кмітто (через 2 тижні йому було 
відмовлено у відкритті проваджен-
ня на іншій підставі, про що йшлося 
вище, а ще через 2 тижні — й за третім 
зверненням, але вже на розглядуваній 
зараз підставі, тобто п.2 ст.45 закону 
про КС, учетверте за рік він отри-
мав відмову наприкінці листопада), 
Ю.Луценко, К.Єфремова, М.Губар, 
Л.Островський, І.Головань, В.Покусай 
та деякі інші.

Неоднозначність доводити важко 

Не впоралися з обгрунтуванням на-
явності неоднозначності застосування 
окремих приписів Конституції та зако-
нів «Про зайнятість населення», «Про 
увічнення Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 1941—1945 років», «Про 
статус депутатів місцевих рад», «Про 
місцеве самоврядування», ЦК, КАС та 
деяких інших юристи Заводського ра-
йонного центру зайнятості, Дніпропе-
тровської обласної громадської органі-
зації правового захисту «Громадянин», 
Львівської та Тернопільської обласних 
рад, АТ «Чернігівагроавтосервіс» та 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«ПРОФІТ».

Тричі не «подужали» вимог п.2 ст.45 
закону про КС і народні депутати. Від-
повідні відмовні ухвали Суд прийняв:

• 7.09.2011 (про відповідність Кон-
ституції окремих положень закону 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо 
спеціальної підготовки кандидатів на 
посаду судді»);

• 12.10.2011 (про відповідність 
Основному Закону ч.2 ст.79, ч.2 ст.111 
закону «Про судоустрій і статус суд-
дів» та 

• 27.12.2011 (про конституційність 
окремих положень законів, що регулю-
ють питання пенсійного забезпечення).

Проблеми непідвідомчості

На підставі п.3 ст.45 закону про КС 
(непідвідомчості Суду питань, поруше-
них у клопотаннях) у липні — грудні 
2011 р. було прийнято 8 відмовних 
ухвал:

• 3 — у справах за конституційними 
зверненнями;

• 5 — у справах за конституційними 
поданнями, серед них 3 — за подання-
ми народних депутатів, 1 — Верховного 
Суду, 1 — уповноваженого ВР з прав 
людини.

Народні депутати вимагали: 
• офіційного тлумачення окремих 

положень ст.141 Конституції в сис-
темному зв’язку з деякими приписами 
стст.5, 7, 19, 38, 58, 140 Основного За-
кону з метою з’ясувати строк повно-
важень київського міського голови, 
Київської міської ради, Тернопільської 
обласної ради та визначити дату про-

ведення чергових виборів представ-
ницьких органів; 

• на основі інтерпретації ст.272 КПК 
отримати відповіді на низку питань, 
пов’язаних зі «справою Ю.Тимошенко»;

• визнати неконституційним закон 
«Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної 
системи».

Та всі вимоги народних обранців 
або ж фактично зводилися до консуль-
тацій щодо практичного застосуван-
ня норм, або ж до питання стосовно 
дотримання парламентом приписів 
Регламенту, тлумачення яких не під-
відомче КС.

Правові прогалини Судом 
не заповнюються

Досить цікавим могло бути й офі-
ційне тлумачення п.2 ч.2 ст.38 закону 
«Про судоустрій і статус суддів», дея-
ких положень КПК, КпАП та закону 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду 
з прав людини». Відповідне подання 
надійшло від ВС. Воно було спрямо-
ване на отримання відповіді щодо 
можливості застосування вказаних 
положень як підстави для процедури 
перегляду судового рішення у справі 
про адміністративне правопорушення 
в разі встановлення міжнародною су-
довою установою невиконання Украї-
ною міжнародних зобов’язань. 

КС визнав наявність правових 
прогалин у законодавстві, але нага-
дав, що їх заповнення належить до 
повноважень парламенту, а не єдино-
го органу конституційної юрисдикції 
в Україні.

Цілком обгрунтованими, поста-
новленими на підставі п.3 ст.45 закону 
про КС виявилися відмовні ухвали й за 
зверненнями гр. Л.Руденка (6.10.2011), 
ВАТ «Закарпатавтотранс» (9.11.2011), 
ТОВ «Сальвіа» (1.12.2012) та поданням 
уповноваженого ВР з прав людини 
(22.12.2011).

Найневдаліші конституційні 
клопотання

Щодо трьох документів у липні 
— грудні 2011 р. відмова у відкритті 
провадження основувалася на підставі 
сукупності положень пп.2, 3 ст.45 зако-
ну про КС, а ще за двома — сукупності 
всіх трьох положень ст.45. Йдеться про 
подання народних депутатів щодо кон-
ституційності Податкового кодексу в 
цілому, окремих положень стст.5, 6. 7, 
8, 9, 10 закону «Про соціальний діалог 
в Україні», розглянуті КС, відповід-
но, 14.07. та 27.12.2011, звернення фер-

мерського господарства «Бурка В.В.», 
гр. О.Жиліна та гр. Б.Ковальчука.

Деякі цифрові показники річної 
діяльності Суду

Загалом за підсумками 2011 р. в 
КС було опрацьовано 3023 докумен-
ти. За 15 років його існування менше 
було зафіксовано лише у 2006 р., тоб-
то в рік, коли робота єдиного органу 
конституційної юрисдикції в Україні 
штучно блокувалася Президентом 
В.Ющенком. 

Народні депутати надіслали 18 подань, 
органи місцевого самоврядування —5,
органи державної влади — 4, ВС — 2, 
уповноважений ВР з прав людини — 1. 
Звернемо особливу увагу на те, що 
жодного разу протягом року до КС не 
звертався глава держави (у 2009 р. від 
нього надійшло 59 подань), Кабінет 
Міністрів та Верховна рада АР Крим.

Конституційні звернення надіслали 
344 громадянина та 90 юридичних осіб. 
Щодо перших, то це одна з найбільших 
цифр в історії Суду, оскільки більше 
таких клопотань він отримував тільки 
2004 та 2010 рр.

Протягом року Суд прийняв 20 рі-
шень (що менше, ніж у попередніх 2 ро-
ках), 64 відмовні ухвали (більше — 66 — 
виявилося лише у 2002 р.) та 8 ухвал 
про припинення конституційного про-
вадження у справах.

З такими показниками та збагаче-
ним досвідом КС увійшов у рік 2012. �
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Уже другий рік Конституційний Суд очолює Анатолій Головін. Він був обраний Головою КС 
12 липня 2012 р. на спеціальному пленарному засіданні Суду.

2011 р. до КС надіслали звернення 
344 громадянина, що є однією з найбільших 
цифр в історії Суду: більше таких клопотань 
надходило тільки у 2004 та 2010 рр.
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УСМІХНИСЬ!

Звуки тиші

В офісі стояла така тиша, що 
було чутно, як на пластикові картки 
приходить зарплата.

Спосіб життя

Вести здоровий спосіб життя 
може кожен. Оскільки на нездоровий, 
як правило, не вистачає грошей.

Прикмета хабарника

У кабінетах чиновників, що 
беруть хабарі, портрет президента 
висить лицем до стіни.

Антиалкогольна кампанія

Усі закони проти пияцтва при-
ймаються на ранкових засіданнях.

Усе включено!

Якщо ви купили гарячий тур, 
в якому все включено, не забудьте 
врахувати, що проблеми в нього, 
поза сумнівом, теж включені.

Інвентарна математика

З інвентаризаційного опису: 
«Чайників, за даними бухгалтерії, — 
чотири, фактично — три, й обидва 
зламані...»

АФОРИЗМ

Якщо ми хочемо 
домоглися поваги 
до закону, то спочатку 
повинні створити 
закон, гідний поваги.

(Луїс БРЕНДЕЙС, 
народився в 1856 р.)
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

Адвокат у Facebook
Захисникам розповіли, як поводитися в соціальних мережах
Розвиток медіатехнологій 
загострив питання, пов’язані 
з професійною етикою 
правознавців. У зв’язку із цим 
Американська асоціація юристів 
провела конференцію, присвячену 
правилам професійної поведінки 
в соцмережах, блогах і т.п.

Роберт Амброджі, американський 
адвокат і журналіст, що пише про пра-
во й технології, на сторінках видання 
Law Technology News пропонує кілька 
порад про те, як правильно слід по-
водитися юристові в різноманітних 
соціальних мережах.

1. Незмінність правил

Повинен застосовувати правила 
професійної етики, яка діє поза вірту-
альним простором і в Інтернеті.

2. Збереження таємниць клієнта

Не повинен писати в блогах і соц-
мережах про власних клієнтів або 
справи, якщо мова не йде про де-
талі, які відомі публіці з відкритих 
джерел.

3. Соцмережі — не місце для 
професійної діяльності

Не слід консультувати своїх по-
тенційних клієнтів у режимі он-лайн. 
Висловлюючи неформальну думку 
потрібно вказувати, що рекомендація 

не може розглядатися як офіційна юр-
консультація.

Наприклад, правила професійної 
етики в США забороняють юристам кон-
сультувати потенційних клієнтів з метою 
отримання вигоди. Через це законники 
часто побоюються користуватися Twitter, 
Facebook й іншими інтернет-ресурсами.

Проте звичайне спілкування на 
професійні теми без мети отримання 
вигоди нічим не загрожує.

4. Обережність у питаннях 
публічності

Дуже не рекомендується розгор-
тати в соціальних мережах і блогах 
кампанії з метою формування громад-
ської думки, наприклад, виставляти в 
потрібному світлі своїх клієнтів.

5. Заборона на брехню

Молодим фахівцям слід звернути 
особливу увагу на те, що спроби пере-
більшити свої знання й компетенцію 
можуть призвести до небажаних на-
слідків і розцінюватимуться як пору-
шення професійної етики.

6. Вивчення технологій та 
принципів роботи соцмереж

Охочим максимально використо-
вувати можливості сучасних медіа-
технологій варто звернути увагу й на 
питання, пов’язані безпосередньо з 
роботою соцмереж.

7. Уважність при публікації 
повідомлень

Тим, хто не хоче стати учасником 
медіа-скандалів, потрібно бути дуже 
уважними при публікації своїх повідом -
лень у блогах і соцмережах.

Крім того, Р.Амброджі звернув ува-
гу американських юристів на те, що, ма-
ючи дозвіл практикувати тільки в одній 
країні (або, наприклад, в одному штаті), 
не слід давати докладних консультацій 
в іншій державі, навіть якщо мова йде 

про форуми й дискусії. Втім, історія 
поки що не знає випадків покарання за 
порушення юрисдикції в мережі.

Також, за правилами американ-
ської асоціації, «юрист не повинен пе-
редавати матеріальні або нематеріаль-
ні блага особі в обмін на рекомендацію 
його послуг». Це означає, що можна 
похвалити колегу на його сторіночці 
у Facebook, а ось обіцянка позитивних 
відгуків у обмін на аналогічну послугу 
у відповідь, може бути розцінена як 
порушення. �

АУКЦІОН

Магії 
не купиш
Інтернет-аукціон eBay вніс до 
списку заборонених для продажу 
речей магічне зілля, заклинання і 
прокляття.

Компанія регулярно переглядає 
список дозволених і заборонених для 
продажу на eBay предметів на основі 
скарг, що надходять від продавців і 
покупців. Крім зілля й заклять, до 
списку забороненого потрапили 
молитви, благословення, поради. 
Усі згадані категорії, як мовиться в 
повідомленні, будуть вилучені з ка-
талогу аукціону. 

Передбачається, що анонсовані 
зміни почнуть діяти з вересня 2012 ро-
ку. Зараз у розділі «Заклинання» 
можна за $10 скористатися послугами 
гаїтянської чаклунки вуду або купи-
ти джина (стартова ціна становить 
$110). �

НОРМИ

Закон є закон!
Країни світу дивують своїми правилами життя 
Здавалося б, у розмовах про 
законодавство немає місця 
жартам. Але, на жаль, навіть 
тут є над чим посміятись і чому 
здивуватися. Причина тому — 
безглузді закони. Джерела 
виникнення деяких навіть 
не пам’ятають, але вони до цих пір 
чинні, а за їх порушення можна 
серйозно поплатитися, аж до 
тюремного ув’язнення.

США — осередок 
безглуздих законів

У Сполучених Штатах Америки 
діють кілька десятків організацій, 
які борються за відміну dumb laws 
(«тупих законів»), як їх прийнято тут 
називати. Наприклад, у Маямі за-
боронена їзда на велосипедах, не об-
ладнаних звуковим сигналом, проте 
використання останніх велосипедис-
тами заборонено. Парадокс. У Техасі 
залізничні потяги, що зустрілися на 
перетині шляхів, повинні зупинитися 
й стояти доти, доки не проїде інший 
потяг. А прийнятий в 2006 році за-
кон зобов’язує злочинця попередити 
свою жертву про майбутній напад на 
неї. Зробити це необхідно не менш 
ніж за 24 год. до скоєння злочину. 
Допускається як усна, так і письмова 
форма попередження, а головне — 
детально описати майбутні дії. По-
рушення цього правила враховується 
судом як обтяжуюча обставина. 

Що стосується законів, які складно 
не порушити, то тут пальма першості 
належить Арканзасу. У цьому штаті 
заборонено в день виборів і під час 
підрахунку голосів «будь-кому й під 
будь-яким приводом наближатися до 
вікон і дверей виборчої дільниці ближ-
че ніж на 15 м». По суті, це робить зло-
чинцями всіх виборців штату!

У багатьох містах США серйоз-
но ставляться до пожеж. У Форт-
Медисоні (штат Айова) пожежники 
зобов’язані провести 15-хвилинне 
тренування перед кожним виїздом. 
В окрузі Hью-Бритн (штат Коннек-
тікут) пожежні автомобілі ні за яких 
обставин не можуть ру хатися зі 
швидкістю більше 25 миль/год. Що 
ж, багато встигнуть.

Проте лідерами з «тупих законів» 
залишаються Каліфорнія та Індіана. 
Наприклад, у Каліфорнії існує лі-
міт швидкості для автомобілів без 
водія — 60 миль/год. Тут, до речі, 
заборонено плакати під час давання 
показань у суді. Крім того, в Чикаго 
не дозволяється підривати ядерні 
пристрої в межах міста. За це загро-
жує штраф $500. 

Серед законів Індіани — заборона 
на миття у ванні в період із жовтня 
до березня, на торгівлю молоком 
у винних крамницях, на носіння 
вусів особами, схильними до час-
тих поцілунків, поїдання кавунів 
у громадських парках, вживання в 
ресторанах і барах алкогольних на-
поїв стоячи. Жителя цього штату 
зобов’язані притягнути до суду за 
згвалтування, якщо пасажирці його 
автомобіля не виповнилося 17 ро-
ків і вона перебуває в машині без 
панчіх або шкарпеток. З 1984 року 

в м.Спейдсі діє закон, що забороняє 
користуватися вогнепальною зброєю 
для відкривання консервних банок. 
Порушникам загрожує 3 місяці тюр-
ми. Навіть число пі в Індіані відпо-
відно до закону дорівнює не 3,1415, 
як у всьому світі, а 4!

Європа не менш сувора

Європейському законодавству 
теж є чим здивувати. В м.Феррара 
(Італія) працівники місцевої сиро-
варні можуть потрапити до в’язниці, 
якщо заснуть на роботі. Городяни 
дуже серйозно ставляться до вироб-
ництва сиру, тому на фабриці забо-
роняють не тільки працювати, але й 
узагалі перебувати жінкам «поганої 
поведінки або вигляду». Закон був 
прийнятий кілька сторіч тому, з тих 
пір погляди на життя змінилися, але 
він продовжує діяти. 

У Британії правила рідко міняють-
ся й практично ніколи не скасовують-
ся. Hаприклад, закон, який забороняє 
з’являтися в будівлі парламенту в 
рицарській зброї та набрав чинності 
в 1313 році, досі не скасовано. У Лон-
доні діє заборона на биття дружин 
після 21.00, «бо крики битої можуть 
заважати городянам». Тут же чинний 
суворий закон, що забороняє грома-
дянам видавати себе за «пенсіонера, 
що проживає в Челсі». Привід, що 
змусив багато сторіч тому прийняти 
цей акт, з’ясувати вже неможливо, але 
його цілком можна вважати найбільш 
виконуваним законом світу — за 
останні 150 років його жодного разу 
не порушили. 

В інших європейських країнах, на 
відміну від Британії, стародавні зако-
ни не тільки існують, а й застосовують-
ся на практиці. В Андоррі заборонені 
адвокати. «Поява вчених юристів, які 
можуть чорне зробити білим, заборо-
нена в наших судах», — так свідчить 
андоррський закон 1864 року. А в Данії 
ніхто не відміняв акт, відповідно до 
якого перед автомобілем повинна йти 
людина, що попереджає кінні екіпажі 
про небезпеку. 

Глибокий зміст Азії та Африки

Правила життя азійських держав 
виглядають безглуздими тільки на 
перший погляд, адже насправді вони 
мають глибокий зміст. Hаприклад, 
монгольський закон, відповідно до 
якого жінки зобов’язані ходити з го-
лими грудьми, був цілком доречний у 
середні віки: таким чином монгольські 
кочівники берегли себе від ворожих 
бійців, переодягнутих жінками. 

Втім, сучасні закони не поступають-
ся старим. Суворі сінгапурські законо-
давці заборонили жувати гумку в метро, 
ходити вдома без одягу. У Південній 
Кореї дорожні поліцейські зобов’язані 
повідомляти начальство про отримані 
за день хабарі, а таїландцям заборонено 
виходити з дому без спідньої білизни й 
наступати на місцеві банкноти й моне-
ти, оскільки на них зображений король.

Hе менш суворі й африканські за-
кони. C 1994 року в Гані в інтимний 
зв’язок з дівчатами, що не досягли 
18-річного віку, можуть вступати тіль-
ки чоловіки, котрі мають не менше $50, 
вівцю і 3 пляшки джину: саме такий 
штраф він повинен буде заплатити в 
разі вагітності дівчини. 

Південна Америка не відстає

Канадське законодавство, як і аме-
риканське, прагне охопити майже всі 
сфери життя громадян. У Монреалі 
заборонено лаятися по-французьки 
й мити автомобілі на вулиці. У всій 
провінції Саскачеван не дозволяється 
дітям з’являтися на вулиці в черевиках 
з розв’язаними шнурками. У Болівії 
закон, який діє з початку XX ст., за-
бороняє жінкам випивати в барах 
і ресторанах більш ніж один келих 
вина. Законодавці визнали, що біль-
ша кількість алкоголю робить жінку 
«морально й сексуально піддатливою». 
Порушення цієї заборони не тільки 
спричиняє великий грошовий штраф — 
до $100, а і є офіційною підставою для 
розлучення. 

Загалом латиноамериканські зако-
ни незвичайно гуманні. Hаприклад, у 

Парагваї, всупереч забороні на дуелі, 
є єдиний виняток — для осіб, що за-
повіли свої органи медичним або на-
уковим установам. А в Перу ув’язненим  
заборонено додавати в їжу гострий 
перець та інші спеції: вони вважаються 
афродизіаками, які, на думку законо-
давців, «недопустимі для чоловіків, 
вимушених жити в умовах обмеження 
на спілкування». 

Австралія й Океанія 
бережуть шлюби

Папуа — Hовая Гвінея, схоже, три-
має загальносвітову першість щодо су-
ворості покарання за подружню зраду. 
В окрузі Маданг (тут діють стародавні 
папуаські закони, які мають держав-
ний статус) обдуреним чоловікам не 
тільки дозволено, й наказано обез-
головлювати коханців своїх дружин. 
Перед стратою засуджений повинен 
з’їсти палець своєї коханки. 

Інші закони Австралії та Океанії 
швидше смішні, ніж страшні. Строк 
довічного ув’язнення (найвищої міри 
покарання в цій країні) не повинен пе-
ревищувати 25 років. В австралійських 
містах можна виявитися оштрафова-
ним, просто гуляючи: заборона на рух 
по зустрічній (правій) смузі діє на всіх 
дорогах, у тому числі й на сільських 
пішохідних стежках. 

Росія не прощається зі старим

З часів СРСР чинними в РФ ува-
жаються близько 45 тис. законів. Вони 
прийняті з 1917 до 1991 року й підписані 
тодішніми керівниками держави. Се-
ред кумедних і нескасованих старих до-
кументів прийнята в 1930-му постанова 
ВЦВК і Ради народних комісарів РРФСР 
«Про право користування додатковою 
житлоплощею». Згідно з документом 
правом на 20 додаткових метрів (для 
домашнього кабінету) наділялися діячі 
науки, майстри мистецтва, письменни-
ки й військові в чині, не нижчому, ніж 
полковник. І багато  хто цим правом 
успішно скористався. Донині відомі 
знамениті просторі так звані гене-
ральські й письменницькі квартири. 
Також на додаткову площу відповід-
но до документа НКВС від 1928 ро-
ку могли претендувати люди з деякими 
захворюваннями. Відомі випадки, коли 
вже в новий час згідно із цим цирку-
ляром додаткову кімнату намагалися 
отримати люди, наприклад, із закритою 
формою туберкульозу.

Втім, і це дрібниці в порівнянні з 
можливостями, які надані владі до цих 
пір не відміненим законом РРФСР від 
28.03.1927 «Про реквізицію і конфіска-
цію майна». Стаття 13 цього акта до-
зволяє проводити конфіскацію майна 
«осіб, що втекли за межі республіки з 
політичних мотивів і не повернулися 
до моменту конфіскації». Нічого не 
заважає прокуратурі застосувати цю 
норму й звернутися до суду з вимо-
гою конфіскації майна якого-небудь 
великого підприємця, що опинився 
за кордоном. Правда, в цьому випадку 
доведеться визнати, що він виїхав «з 
політичних мотивів». Але й це не пере-
шкода. Головне, щоб він не повернувся 
до моменту конфіскації. �

Норми професійної етики не дозволяють адвокатам розслабитися в соцмережах.

У Болівії для жінок другий випитий келих вина може стати причиною штрафу і... розлучення. 

ОСВІТА

Дивися 
на школу!
У Німеччині вирішили, 
що можна виховувати 
дітей, караючи дорослих. 
Тому висловлюються ідеї 
штрафувати батьків, 
діти яких прогулюють 
уроки.

З такою ініціативою виступила мі-
ністр праці Урсула фон дер Ляйєн. В 
інтерв’ю Berliner Morgenpost вона пояс-
нила свою пропозицію так: пропускан-
ня уроків у школі — це перший крок до 
безробіття, адже згідно зі статистикою 
половина безробітних німців не мають 
середньої освіти. 

Міністр уважає, що школа, поліція, 
соціальні служби й сім’я повинні разом 
стежити за розвитком дітей, чинити 
на них тиск, установлювати для них 
правила й стежити за їх виконанням. 

Ідею міністра підтримав глава 
профспілки поліції Райнер Вендт. Він 
відзначив, що з прогулів починається 
молодіжна злочинність. 

За оцінками Німецької спілки вчи-
телів, з приблизно 11,4 млн школярів у 
ФРН 200 тис. регулярно пропускають 
уроки без поважної причини. �
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ГАРАНТІЇ

Професіонали захисту
Адвокат має право вчиняти будь-які 
дії, не заборонені законом, правилами 
адвокатської етики та договором 
про надання правової допомоги

Цей Закон визначає правові засади 
організації і діяльності адвокатури та 
здійснення адвокатської діяльності в 
Україні.

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних 
термінів

1. У цьому Законі нижченаведені 
терміни вживаються в такому зна-
ченні:

1) адвокат — фізична особа, яка 
здійснює адвокатську діяльність на 
підставах та в порядку, що передбачені 
цим Законом;

2) адвокатська діяльність — неза-
лежна професійна діяльність адвоката 
щодо здійснення захисту, представниц -
тва та надання інших видів правової 
допомоги клієнту;

3) адвокатське самоврядування — 
гарантоване державою право адвока-
тів самостійно вирішувати питання 
організації та діяльності адвокатури в 
порядку, встановленому цим Законом;

4) договір про надання правової 
допомоги — домовленість, за якою 
одна сторона (адвокат, адвокат-
ське бюро, адвокатське об’єднання) 
зобов’язується здійснити захист, пред -
ставництво або надати інші види пра-
вової допомоги другій стороні (клієн-
ту) на умовах і в порядку, що визначені 
договором, а клієнт зобов’язується 
оплатити надання правової допомоги 
та фактичні витрати, необхідні для 
виконання договору;

5) захист — вид адвокатської ді-
яльності, що полягає в забезпеченні за-
хисту прав, свобод і законних інтересів 
підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного, засудженого, виправданого, 
особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів ме-
дичного чи виховного характеру або 
вирішується питання про їх застосу-
вання у кримінальному провадженні, 
особи, стосовно якої розглядається 
питання про видачу іноземній державі 
(екстрадицію), а також особи, яка при-
тягається до адміністративної відпо-
відальності під час розгляду справи 
про адміністративне правопорушення;

6) інші види правової допомоги — 
види адвокатської діяльності з надан-
ня правової інформації, консультацій 
і роз’яснень з правових питань, пра-
вового супроводу діяльності клієнта, 
складення заяв, скарг, процесуальних 
та інших документів правового ха-
рактеру, спрямованих на забезпечен-
ня реалізації прав, свобод і законних 
інтересів клієнта, недопущення їх 
порушень, а також на сприяння їх від-
новленню в разі порушення;

7) клієнт — фізична або юридична 
особа, держава, орган державної вла-
ди, орган місцевого самоврядування, в 
інтересах яких здійснюється адвокат-
ська діяльність;

8) конфлікт інтересів — супереч-
ність між особистими інтересами ад-
воката та його професійними правами 
і обов’язками, наявність якої може 
вплинути на об’єктивність або неупе-
редженість під час виконання адво-
катом його професійних обов’язків, а 
також на вчинення чи невчинення ним 
дій під час здійснення адвокатської 
діяльності;

9) представництво — вид адвокат-
ської діяльності, що полягає в забез-
печенні реалізації прав і обов’язків 
клієнта в цивільному, господарському, 
адміністративному та конституційно-
му судочинстві, в інших державних 
органах, перед фізичними та юридич-
ними особами, прав і обов’язків потер-
пілого під час розгляду справ про адмі-
ністративні правопорушення, а також 
прав і обов’язків потерпілого, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача 
у кримінальному провадженні.

Стаття 2. Адвокатура України

1. Адвокатура України — недер-
жавний самоврядний інститут, що 
забезпечує здійснення захисту, пред-
ставництва та надання інших видів 
правової допомоги на професійній 
основі, а також самостійно вирішує 
питання організації і діяльності ад-
вокатури в порядку, встановленому 
цим Законом.

2. Адвокатуру України складають 
всі адвокати України, які мають право 
здійснювати адвокатську діяльність.

3. З метою забезпечення належного 
здійснення адвокатської діяльності, 
дотримання гарантій адвокатської 

діяльності, захисту професійних прав 
адвокатів, забезпечення високого 
професійного рівня адвокатів та ви-
рішення питань дисциплінарної від-
повідальності адвокатів в Україні діє 
адвокатське самоврядування.

Стаття 3. Правова основа діяль-
ності адвокатури України

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

Стаття 4. Принципи та засади 
здійснення адвокатської діяльності

1. Адвокатська діяльність здій-
снюється на принципах верховенства 
права, законності, незалежності, кон-
фіденційності та уникнення конфлікту 
інтересів.

2. Адвокат України здійснює адво-
катську 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 зако-
нодавством іноземної держави.

3. Адвокат може здійснювати ад-
вокатську діяльність індивідуально 
або в організаційно-правових формах 
адвокатського бюро чи адвокатського 
об’єднання (організаційні форми ад-
вокатської діяльності).

4. Адвокат іноземної держави 
здійснює адвокатську діяльність на 
території України відповідно до цьо-
го Закону, якщо інше не передбачено 
міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України.

Стаття 5. Адвокатура і держава

1. Адвокатура є незалежною від 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, їх посадових 
та службових осіб.

2. Держава створює належні умови 
для діяльності адвокатури та забезпе-
чує дотримання гарантій адвокатської 
діяльності.

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 ви-
падків, встановлених цим Законом), 
склала присягу адвоката України та 
отримала свідоцтво про право на за-
няття адвокатською діяльністю.

2. Не може бути адвокатом особа, 
яка:

1) має непогашену чи незняту в 
установленому законом порядку суди-
мість за вчинення тяжкого, особливо 
тяжкого злочину, а також злочину се-
редньої тяжкості, за який призначено 
покарання у виді позбавлення волі;

2) визнана судом недієздатною чи 
обмежено дієздатною;

3) позбавлена права на заняття ад-
вокатською діяльністю, — протягом 
двох років з дня прийняття рішення 
про припинення права на заняття ад-
вокатською діяльністю;

4) звільнена з посади судді, проку-
рора, слідчого, нотаріуса, з державної 
служби або служби в органах місце-
вого самоврядування за порушення 
присяги, вчинення корупційного пра-
вопорушення, — 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 юри-
дичної освіти.

Стаття 7. Вимоги щодо несуміс-
ності

1. Несумісною з діяльністю адво-
ката є:

1) робота на посадах осіб, зазначе-
них у пункті 1 частини першої статті 4 

Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції»;

2) військова або альтернативна (не-
військова) служба;

3) нотаріальна діяльність;
4) судово-експертна діяльність.
Вимоги щодо несумісності з діяль-

ністю адвоката, передбачені пунктом 1 
цієї частини, не поширюються на де-
путатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, депутатів місцевих 
рад (крім тих, які здійснюють свої 
повноваження у відповідній раді на 
постійній основі), членів Вищої ради 
юстиції (крім тих, які працюють у Ви-
щій раді юстиції на постійній основі).

2. У разі виникнення обставин не-
сумісності, встановлених частиною 
першою цієї статті, адвокат у триден-
ний строк з дня виникнення таких 
обставин подає до ради адвокатів ре-
гіону за адресою свого робочого місця 
заяву про зупинення адвокатської 
діяльності.

Стаття 8. Допуск до складення 
кваліфікаційного іспиту

1. Особа, яка виявила бажання ста-
ти адвокатом та відповідає вимогам 
частин першої та другої статті 6 цього 
Закону, має право звернутися до ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури за місцем проживання із 
заявою про допуск до складення ква-
ліфікаційного іспиту. Порядок допуску 
до складення кваліфікаційного іспиту 
та перелік документів, що додаються 
до заяви, затверджуються Радою ад-
вокатів України.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури перевіряє відпо-
відність особи вимогам, установле-
ним частинами першою та другою 
статті 6 цього Закону. З метою пере-
вірки повноти та достовірності відо-
мостей, повідомлених особою, яка 
виявила бажання стати адвокатом, 
і за наявності письмової згоди такої 
особи кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури, кваліфікаційна 
палата або визначений нею член па-
лати можуть звертатися із запитами 
до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх поса-
дових та службових осіб, підприємств, 
установ і організацій незалежно від 
форми власності та підпорядкування, 
громадських об’єднань, що зобов’язані 
не пізніше десяти робочих днів з дня 
отримання запиту надати необхідну 
інформацію.

Відмова в наданні інформації на 
такий запит, несвоєчасне або непо-
вне надання інформації, надання ін-
формації, що не відповідає дійсності, 
тягнуть за собою відповідальність, 
установлену законом.

У разі ненадання особою, яка ви-
явила бажання стати адвокатом, пись-
мової згоди на перевірку повноти та 
достовірності повідомлених нею відо-
мостей така особа до кваліфікаційного 
іспиту не допускається.

3. Строк розгляду заяви про допуск 
до складення кваліфікаційного іспиту 
не повинен перевищувати тридцяти 
днів з дня її надходження.

За результатами розгляду заяви та 
доданих до неї документів кваліфіка-
ційно-дисциплінарна комісія адвока-
тури приймає рішення про:

1) допуск особи до кваліфікацій-
ного іспиту;

2) відмову в допуску особи до ква-
ліфікаційного іспиту.

Особі, яка звернулася із заявою про 
допуск до складення кваліфікаційного 
іспиту, повідомляється про прийняте 
рішення письмово протягом трьох 
днів з дня його прийняття. У разі при-
йняття рішення про відмову в допуску 
особи до кваліфікаційного іспиту в 
рішенні кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури в обов’язковому 
порядку зазначаються причини такої 
відмови.

4. Рішення про відмову в допус-
ку особи до кваліфікаційного іспиту 
може бути оскаржено до Вищої ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури або до суду протягом 
тридцяти днів з дня його отримання.

Стаття 9. Кваліфікаційний іспит

1. Кваліфікаційний іспит є атесту-
ванням 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 кваліфі-
каційного іспиту здійснюється квалі-
фікаційною палатою кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складення кваліфікацій-
них іспитів, методика оцінювання 
та програма кваліфікаційних іспитів 

затверджуються Радою адвокатів 
України. Рада адвокатів України мо-
же встановити плату за складення 
кваліфікаційного іспиту та порядок 
її внесення.

Кваліфікаційні іспити проводяться 
не рідше одного разу на три місяці.

3. Особі, яка склала кваліфікацій-
ний іспит, протягом десяти днів з дня 
складення кваліфікаційного іспиту 
кваліфікаційно-дисциплінарна ко-
місія адвокатури безоплатно видає 
свідоцтво про складення кваліфіка-
ційного іспиту.

Свідоцтво про складення квалі-
фікаційного іспиту дійсне протягом 
трьох років з дня складення іспиту.

Зразок свідоцтва про складення 
кваліфікаційного іспиту затверджу-
ється Радою адвокатів України.

4. Особа, яка не склала кваліфіка-
ційний 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 на-
ступного кваліфікаційного іспиту не 
раніше ніж через один рік.

5. Особа, яка не склала кваліфіка-
ційний іспит, може протягом трид-
цяти днів з дня отримання рішення 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури оскаржити його до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури або до суду, які можуть за-
лишити оскаржуване рішення без змін, 
або зобов’язати кваліфікаційно-дисцип-
лінарну комісію адвокатури провести 
повторний кваліфікаційний іспит у най-
ближчий час проведення таких іспитів.

Стаття 10. Стажист адвоката. 
Стажування

1. Стажування полягає в перевірці 
готовності особи, яка отримала сві-
доцтво про складення кваліфікацій-
ного іспиту, самостійно здійснювати 
адвокатську діяльність. Стажування 
здійснюється протягом шести місяців 
під керівництвом адвоката за направ-
ленням ради адвокатів регіону.

2. Стажистом адвоката може бути 
особа, яка на день початку стажування 
має дійсне свідоцтво про складення 
кваліфікаційного іспиту.

Стажування може здійснювати-
ся 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 про-
ходити 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 стажу-
вання, програма та методика оціню-
вання стажування затверджуються 
Радою адвокатів України.

5. Від проходження стажування 
звільняються особи, які на день звер-
нення із заявою про допуск до скла-
дення кваліфікаційного іспиту мають 
стаж роботи помічника адвоката не 
менше одного року за останні два роки.

6. За результатами стажування ке-
рівник стажування складає звіт про 
оцінку стажування та направляє його 
раді адвокатів регіону.

7. Результати стажування оцінюють-
ся радою адвокатів регіону протягом 
тридцяти днів з дня отримання звіту.

За оцінкою результатів стажуван-
ня 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 ста-
жування повідомляються про прийня-
те 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.

Стаття 11. Присяга адвоката 
Украї ни

1. Особа, стосовно якої радою ад-
вокатів регіону прийнято рішення про 
видачу свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю, не пізніше 
тридцяти днів з дня прийняття цього 
рішення складає перед радою адвока-
тів регіону присягу адвоката України 
такого змісту:

«Я, (ім’я та прізвище), урочисто 
присягаю у своїй адвокатській ді-
яльності дотримуватися принципів 

верховенства права, законності, неза-
лежності та конфіденційності, правил 
адвокатської етики, чесно і сумлінно 
забезпечувати право на захист та нада-
вати правову допомогу відповідно до 
Конституції України і законів України, 
з високою відповідальністю виконува-
ти покладені на мене обов’язки, бути 
вірним присязі».

2. Текст присяги адвоката України 
підписується адвокатом і зберігається 
радою адвокатів регіону, а її копія на-
дається адвокату.

Стаття 12. Свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю, 
посвідчення адвоката України

1. Особі, яка склала присягу адво-
ката України, радою адвокатів регіону 
у день складення присяги безоплатно 
видаються свідоцтво про право на за-
няття адвокатською діяльністю та по-
свідчення адвоката України.

2. Свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю і посвідчен-
ня адвоката України не обмежуються 
віком особи та є безстроковими.

Зразки свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю і 
посвідчення адвоката України затвер-
джуються Радою адвокатів України.

Стаття 13. Здійснення адвокат-
ської діяльності адвокатом індиві-
дуально

1. Адвокат, який здійснює адвокат-
ську діяльність індивідуально, є само-
зайнятою особою.

2. Адвокат, який здійснює адвокат-
ську діяльність індивідуально, може 
відкривати рахунки в банках, мати 
печатку, штампи, бланки (у тому числі 
ордера) із зазначенням свого прізвища, 
імені та по батькові, номера і дати ви-
дачі свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю.

Стаття 14. Адвокатське бюро

1. Адвокатське бюро є юридичною 
особою, створеною одним адвокатом, 
і діє на підставі статуту. Наймену-
вання адвокатського бюро повинно 
включати прізвище адвоката, який 
його створив.

2. Державна реєстрація адвокат-
ського бюро здійснюється у порядку, 
встановленому Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб — підприємців», з 
урахуванням особливостей, передба-
чених цим Законом.

3. Адвокатське бюро має самостій-
ний баланс, може відкривати рахунки 
у банках, мати печатку, штампи і блан-
ки із своїм найменуванням.

4. Про створення, реорганізацію 
або ліквідацію адвокатського бюро 
адвокат, який створив адвокатське 
бюро, протягом трьох днів з дня вне-
сення відповідних відомостей до Єди-
ного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців 
письмово повідомляє відповідну раду 
адвокатів регіону.

5. Стороною договору про надання 
правової допомоги є адвокатське бюро.

6. Адвокатське бюро може залучати 
до виконання укладених бюро дого-
ворів про надання правової допомоги 
інших адвокатів на договірних засадах. 
Адвокатське бюро зобов’язане забез-
печити дотримання професійних прав 
адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності.

Стаття 15. Адвокатське об’єднання

1. Адвокатське об’єднання є юри-
дичною особою, створеною шляхом 
об’єднання двох або більше адвокатів 
(учасників), і діє на підставі статуту.

2. Державна реєстрація адвокат-
ського об’єднання здійснюється в по-
рядку, встановленому Законом Украї-

ни «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб — підпри-
ємців», з урахуванням особливостей, 
передбачених цим Законом.

3. Адвокатське об’єднання має 
са мостійний баланс, може відкрива-
ти рахунки у банках, мати печатку, 
штампи і бланки із своїм наймену-
ванням.

4. Про створення, реорганізацію або 
ліквідацію адвокатського об’єднання, 
зміну складу його учасників адвокат-
ське об’єднання протягом трьох днів 
з дня внесення відповідних відомос-
тей до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців письмово повідомляє від-
повідну раду адвокатів регіону.

5. Стороною договору про надан-
ня правової допомоги є адвокатське 
об’єднання. Від імені адвокатського 
об’єднання договір про надання пра-
вової допомоги підписується учас-
ником адвокатського об’єднання, 
уповноваженим на це довіреністю або 
статутом адвокатського об’єднання.

 � Верховна Рада України
Закон України 

Про адвокатуру та адвокатську діяльність

Несумісною з діяльністю адвоката є робота на посадах 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, крім тих осіб, які 
здійснюють ці повноваження не на постійній основі.
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6. Адвокатське об’єднання може 
залучати до виконання укладених об’-
єднанням договорів про надання право-
вої допомоги інших адвокатів на дого-
вірних засадах. Адвокатське об’єднання 
зобов’язане забезпечити дотримання 
професійних прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності.

Стаття 16. Помічник адвоката

1. Адвокат може мати помічників 
з числа осіб, які мають повну вищу 
юридичну освіту. Помічники адвоката 
працюють на підставі трудового дого-
вору (контракту), укладеного з адвока-
том, адвокатським бюро, адвокатським 
об’єднанням, з додержанням вимог 
цього Закону і законодавства про працю.

2. Помічник адвоката виконує до-
ручення адвоката у справах, що зна-
ходяться у провадженні адвоката, крім 
тих, що належать до процесуальних 
повноважень (прав та обов’язків) ад-
воката.

3. Положення про помічника адво-
ката затверджується Радою адвокатів 
України.

4. Помічнику адвоката забороня-
ється суміщати роботу в адвоката з 
діяльністю, несумісною з діяльністю 
адвоката. Помічником адвоката не 
можуть бути особи, зазначені в частині 
другій статті 6 цього Закону.

Стаття 17. Єдиний реєстр адвока-
тів України

1. Рада адвокатів України забезпе-
чує ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України з метою збирання, зберігання, 
обліку та надання достовірної інформа-
ції про чисельність і персональний склад 
адвокатів України, адвокатів іноземних 
держав, які відповідно до цього Закону 
набули права на заняття адвокатською 
діяльністю в Україні, про обрані адво-
катами організаційні форми адвокат-
ської діяльності. Внесення відомостей 
до Єдиного реєстру адвокатів України 
здійснюється радами адвокатів регіонів 
та Радою адвокатів України.

2. До Єдиного реєстру адвокатів 
України вносяться такі відомості:

1) прізвище, ім’я та по батькові ад-
воката;

2) номер і дата видачі свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяль-
ністю, номер і дата прийняття рішення 
про видачу свідоцтва про право на за-
няття адвокатською діяльністю (номер 
і дата прийняття рішення про вклю-
чення адвоката іноземної держави до 
Єдиного реєстру адвокатів України);

3) найменування і місцезнаходжен-
ня організаційної форми адвокатської 
діяльності, номери засобів зв’язку;

4) адреса робочого місця адвоката, 
номери засобів зв’язку;

5) інформація про зупинення або 
припинення права на заняття адво-
катською діяльністю;

6) інші відомості, передбачені цим 
Законом.

Адресою робочого місця адвоката є 
місцезнаходження обраної адвокатом 
організаційної форми адвокатської ді-
яльності або адреса фактичного місця 
здійснення адвокатської діяльності, 
якщо вона є відмінною від місцезна-
ходження обраної адвокатом організа-
ційної форми адвокатської діяльності. 
У разі наявності декількох адрес робо-
чих місць адвоката до Єдиного реєстру 
адвокатів України вноситьcя лише 
одна адреса робочого місця адвоката.

3. Адвокат протягом трьох днів 
з дня зміни відомостей про себе, що 
внесені або підлягають внесенню до 
Єдиного реєстру адвокатів України, 
письмово повідомляє про такі зміни 
раду адвокатів регіону за адресою 
свого робочого місця, крім випадків, 
якщо ці зміни вносяться на підставі 
рішення кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури.

4. Інформація, внесена до Єдиного 
реєстру адвокатів України, є відкри-
тою на офіційному веб-сайті Націо-
нальної асоціації адвокатів України. 
Рада адвокатів України і відповідні 
ради адвокатів регіонів надають ви-
тяги з Єдиного реєстру адвокатів Ук-
 раїни за зверненням адвоката або ін-
шої особи.

5. Відомості, що підлягають внесен-
ню до Єдиного реєстру адвокатів Украї -
ни, включаються до нього не пізніше 
дня, наступного за днем отримання 
радою адвокатів регіону відповідної 
інформації, крім випадків, установле-
них цим Законом.

6. Порядок ведення Єдиного ре-
єстру адвокатів України затверджу-
ється Радою адвокатів України.

7. З метою ведення Єдиного реєстру 
адвокатів України дозволяється об-
робка персональних даних фізичних 
осіб відповідно до законодавства з 
питань захисту персональних даних.

Стаття 18. Об’єднання адвокатів

1. Адвокати мають право створюва-
ти в установленому законом порядку 
місцеві, всеукраїнські і міжнародні 
об’єднання.

2. Адвокати, їх об’єднання можуть 
бути членами міжнародних організа-
цій адвокатів та юристів.

Розділ III 

ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА. 

ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 19. Види адвокатської ді-
яльності

1. Видами адвокатської діяльно-
сті є:

1) надання правової інформації, 
консультацій і роз’яснень з правових 
питань, правовий супровід діяльно сті 
юридичних і фізичних осіб, органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, держави;

2) складення заяв, скарг, процесу-
альних та інших документів правового 
характеру;

3) захист прав, свобод і закон-
них інтересів підозрюваного, обви-
нува ченого, підсудного, засудженого, 
виправ даного, особи, стосовно якої 
передбачається застосування приму-
сових 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 адмі-
ністративної відповідальності під час 
розгляду справи про адміністративне 
правопорушення;

4) надання правової допомоги свід-
ку у кримінальному провадженні;

5) представництво інтересів потер-
пілого під час розгляду справи про ад-
міністративне правопорушення, прав 
і обов’язків потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача у 
кримінальному провадженні;

6) представництво інтересів фізич-
них і юридичних осіб у судах під час 
здійснення цивільного, господарсько-
го, адміністративного та конститу-
ційного судочинства, а також в інших 
державних органах, перед фізичними 
та юридичними особами;

7) представництво інтересів фі-
зичних і юридичних осіб, держави, 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування в іноземних, 
міжнародних судових органах, якщо 

інше не встановлено законодавством 
іноземних держав, статутними доку-
ментами міжнародних судових орга-
нів та інших міжнародних організацій 
або міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України;

8) надання правової допомоги під 
час виконання та відбування кримі-
нальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші 
види адвокатської діяльності, не за-
боронені законом.

Стаття 20. Професійні права ад-
воката

1. Під час здійснення адвокатської 
діяльності адвокат має право вчиняти 
будь-які дії, не заборонені законом, 
правилами адвокатської етики та до-
говором про надання правової допо-
моги, необхідні для належного вико-
нання договору про надання правової 
допомоги, зокрема:

1) звертатися з адвокатськими за-
питами, у тому числі щодо отримання 
копій документів, до органів держав-
ної влади, органів місцевого самовря-
дування, їх посадових і службових 
осіб, підприємств, установ, організа-
цій, громадських об’єднань, а також 
до фізичних осіб (за згодою таких фі-
зичних осіб);

2) представляти і захищати права, 
свободи та інтереси фізичних осіб, 
права та інтереси юридичних осіб у 
суді, органах державної влади та ор-
ганах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організа-
ціях незалежно від форми власності, 
громадських об’єднаннях, перед гро-
мадянами, посадовими і службовими 
особами, до повноважень яких нале-
жить вирішення відповідних питань 
в Україні та за її межами;

3) ознайомлюватися на підприєм-
ствах, в установах і організаціях з не-
обхідними для адвокатської діяльності 
документами та матеріалами, крім тих, 
що містять інформацію з обмеженим 
доступом;

4) складати заяви, скарги, клопо-
тання, інші правові документи та по-
давати їх у встановленому законом 
порядку;

5) доповідати клопотання та скарги 
на прийомі в посадових і службових 
осіб та відповідно до закону одержува-
ти від них письмові мотивовані відпо-
віді на ці клопотання і скарги;

6) бути присутнім під час розгляду 
своїх клопотань і скарг на засіданнях 
колегіальних органів та давати по-
яснення щодо суті клопотань і скарг;

7) збирати відомості про факти, 
що можуть бути використані як дока-
зи, в установленому законом порядку 
запитувати, отримувати і вилучати 
речі, документи, їх копії, ознайом-
люватися з ними та опитувати осіб за 
їх згодою;

8) застосовувати технічні засоби, у 
тому числі для копіювання матеріалів 

справи, в якій адвокат здійснює захист, 
представництво або надає інші види 
правової допомоги, фіксувати про-
цесуальні дії, в яких він бере участь, 
а також хід судового засідання в по-
рядку, передбаченому законом;

9) посвідчувати копії документів 
у справах, які він веде, крім випадків, 
якщо законом установлено інший 
обов’язковий спосіб посвідчення копій 
документів;

10) одержувати письмові висновки 
фахівців, експертів з питань, що по-
требують спеціальних знань;

11) користуватися іншими права-
ми, передбаченими цим Законом та 
іншими законами.

Стаття 21. Професійні обов’язки 
адвоката

1. Під час здійснення адвокатської 
діяльності адвокат зобов’язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката 
України та правил адвокатської етики;

2) на вимогу клієнта надати звіт 
про виконання договору про надання 
правової допомоги;

3) невідкладно повідомляти клі-
єнта про виникнення конфлікту ін-
тересів;

4) підвищувати свій професійний 
рівень;

5) виконувати рішення органів ад-
вокатського самоврядування;

6) виконувати інші обов’язки, пе-
редбачені законодавством та догово-
ром про надання правової допомоги.

2. Адвокату забороняється:
1) використовувати свої права всу-

переч правам, свободам та законним 
інтересам клієнта;

2) без згоди клієнта розголошувати 
відомості, що становлять адвокатську 
таємницю, використовувати їх у своїх 
інтересах або інтересах третіх осіб;

3) займати у справі позицію всу-
переч волі клієнта, крім випадків, як-
що адвокат впевнений у самообмові 
клієнта;

4) відмовлятися від надання право-
вої допомоги, крім випадків, установ-
лених законом.

3. Адвокат забезпечує захист пер-
сональних даних про фізичну особу, 
якими він володіє, відповідно до за-

конодавства з питань захисту персо-
нальних даних.

Стаття 22. Адвокатська таємниця

1. Адвокатською таємницею є 
будь-яка інформація, що стала відома 
адвокату, помічнику адвоката, ста-
жисту адвоката, особі, яка перебуває у 
трудових відносинах з адвокатом, про 
клієнта, а також питання, з яких клієнт 
(особа, якій відмовлено в укладенні до-
говору про надання правової допомоги 
з передбачених цим Законом підстав) 
звертався до адвоката, адвокатського 
бюро, адвокатського об’єднання, зміст 
порад, консультацій, роз’яснень адво-
ката, складені ним документи, інфор-
мація, що зберігається на електронних 
носіях, та інші документи і відомості, 
одержані адвокатом під час здійснення 
адвокатської діяльності.

2. Інформація або документи мо-
жуть втратити статус адвокатської та-
ємниці за письмовою заявою клієнта 
(особи, якій відмовлено в укладенні 
договору про надання правової до-
помоги з передбачених цим Законом 
підстав). При цьому інформація або 
документи, що отримані від третіх осіб 
і містять відомості про них, можуть 
поширюватися з урахуванням вимог 
законодавства з питань захисту пер-
сональних даних.

3. Обов’язок зберігати адвокатську 
та ємницю поширюється на адвоката, 
його помічника, стажиста та осіб, які 
перебувають у трудових відносинах 
з адвокатом, адвокатським бюро, ад-
вокатським об’єднанням, а також на 
особу, стосовно якої припинено або 
зупинено право на заняття адвокат-
ською діяльністю. Адвокат, адвокат-
ське бюро, адвокатське об’єднання 
зобов’язані забезпечити умови, що уне -
можливлюють доступ сторонніх осіб 
до адвокатської таємниці або її роз-
голошення.

4. У разі пред’явлення клієнтом 
вимог до адвоката у зв’язку з адвокат-
ською діяльністю адвокат звільняється 
від обов’язку збереження адвокатської 
таємниці в межах, необхідних для за-
хисту його прав та інтересів. У такому 
випадку суд, орган, що здійснює дис-
циплінарне провадження стосовно 
адвоката, інші органи чи посадові осо-
би, які розглядають вимоги клієнта до 
адвоката або яким стало відомо про 
пред’явлення таких вимог, зобов’язані 
вжити заходів для унеможливлення 
доступу сторонніх осіб до адвокатської 
таємниці та її розголошення.

5. Особи, винні в доступі сторонніх 
осіб до адвокатської таємниці або її 
розголошенні, несуть відповідальність 
згідно із законом.

Стаття 23. Гарантії адвокатської 
діяльності

1. Професійні права, честь і гід-
ність адвоката гарантуються та охо-
роняються Конституцією України, 

цим Законом та іншими законами, 
зокрема:

1) забороняються будь-які втру-
чання і перешкоди здійсненню адво-
катської діяльності;

2) забороняється вимагати від ад-
воката, його помічника, стажиста, осо-
би, яка перебуває у трудових відноси-
нах з адвокатом, адвокатським бюро, 
адвокатським об’єднанням, а також від 
особи, стосовно якої припинено або 
зупинено право на заняття адвокат-
ською діяльністю, надання відомостей, 
що є адвокатською таємницею. З цих 
питань зазначені особи не можуть 
бути допитані, крім випадків, якщо 
особа, яка довірила відповідні відо-
мості, звільнила цих осіб від обов’язку 
зберігати таємницю в порядку, перед-
баченому законом;

3) проведення стосовно адвоката 
оперативно-розшукових заходів чи 
слідчих дій, що можуть проводитися 
виключно з дозволу суду, здійснюється 
на підставі судового рішення, ухва-
леного за клопотанням Генерального 
прокурора України, його заступників, 
прокурора Автономної Республіки 
Крим, області, міста Києва та міста Се -
вастополя;

4) забороняється проведення огля-
ду, розголошення, витребування чи 
вилучення документів, пов’язаних із 
здійсненням адвокатської діяльності;

5) адвокату гарантується рівність 
прав з іншими учасниками прова-
дження, дотримання засад змагаль-
ності і свободи в наданні доказів та 
доведенні їх переконливості;

6) життя, здоров’я, честь і гідність 
адвоката та членів його сім’ї, їх майно 
перебуває під охороною держави, а 
посягання на них тягнуть відповідаль-
ність, передбачену законом;

7) адвокату гарантується право на 
забезпечення безпеки під час участі у 
кримінальному судочинстві в порядку, 
встановленому законом;

8) забороняється залучати адвоката 
до конфіденційного співробітництва 
під час проведення оперативно-роз-
шукових заходів чи слідчих дій, якщо 
таке співробітництво буде пов’язане 
або може призвести до розкриття ад-
вокатської таємниці;

9) забороняється втручання у при-
ватне спілкування адвоката з клієн-
том;

10) забороняється внесення по-
дання слідчим, прокурором, а також 
винесення окремої ухвали (постанови) 
суду щодо правової позиції адвоката 
у справі;

11) забороняється втручання у пра-
вову позицію адвоката;

12) орган або посадові особи, які 
затримали адвоката або застосували 
до нього запобіжний захід, зобов’язані 
негайно повідомити про це відповідну 
раду адвокатів регіону;

13) повідомлення про підозру ад-
воката у вчиненні кримінального пра -
во порушення може бути здійснене 
виключно Генеральним прокурором 
України, його заступником, проку-
рором Автономної Республіки Крим, 
області, міста Києва та міста Севас-
тополя;

14) забороняється притягати до 
кримінальної чи іншої відповідаль-
ності адвоката (особу, стосовно якої 
припинено або зупинено право на за-
няття адвокатською діяльністю) або 
погрожувати застосуванням відпо-
відальності у зв’язку із здійсненням 
ним адвокатської діяльності згідно із 
законом;

15) не можуть бути підставою для 
притягнення адвоката до відповідаль-
ності його висловлювання у справі, у 
тому числі ті, що відображають пози-
цію клієнта, заяви у засобах масової ін-
формації, якщо при цьому не порушу-
ються професійні обов’язки адвоката;

16) забороняється ототожнення ад-
воката з клієнтом;

17) дисциплінарне провадження 
стосовно адвоката здійснюється в особ -
ливому порядку.

Особливості проведення окремих 
слідчих дій та заходів забезпечення 
кримінального провадження стосов-
но адвоката визначаються частиною 
другою цієї статті.

2. У разі проведення обшуку чи 
огляду житла, іншого володіння ад-
воката, приміщень, де він здійснює 
адвокатську діяльність, тимчасового 
доступу до речей і документів адвоката 
слідчий суддя, суд у своєму рішенні в 
обов’язковому порядку зазначає пере-
лік речей, документів, що планується 
відшукати, виявити чи вилучити під 
час проведення слідчої дії чи застосу-
вання заходу забезпечення криміналь-
ного провадження, а також враховує 
вимоги пунктів 2—4 частини першої 
цієї статті.

Під час проведення обшуку чи 
огляду житла, іншого володіння ад-
воката, приміщень, де він здійснює 
адвокатську діяльність, тимчасового 
доступу до речей і документів адво-
ката має бути присутній представник 
ради адвокатів регіону, крім випадків, 
передбачених абзацом четвертим цієї 
частини. Для забезпечення його участі 
службова особа, яка буде проводити 
відповідну слідчу дію чи застосовува-
ти захід забезпечення кримінального 
провадження, завчасно повідомляє 
про це раду адвокатів регіону за місцем 
проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання 
вимог цього Закону щодо адвокатської 
таємниці під час проведення зазначе-
них процесуальних дій представнику 
ради адвокатів регіону надається пра-
во ставити запитання, подавати свої 
зауваження та заперечення щодо по-
рядку проведення процесуальних дій, 
що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адво-
катів регіону за умови завчасного по-
відомлення ради адвокатів регіону не 
перешкоджає проведенню відповідної 
процесуальної дії.

3. Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, їх посадові 
і службові особи у відносинах з ад-
вокатами зобов’язані дотримуватися 
вимог Конституції України та законів 
України, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
1950 року та протоколів до неї, згоду 
на обов’язковість яких надано Верхов -
ною Радою України, практики Євро-
пейського суду з прав людини.

Стаття 24. Адвокатський запит

1. Адвокатський запит — письмове 
звернення адвоката до органу держав-
ної влади, органу місцевого самовря-
дування, їх посадових та службових 
осіб, підприємств, установ і організа-
цій незалежно від форми власності та 
підпорядкування, громадських об’-
 єднань про надання інформації, ко-
пій документів, необхідних адвока-
ту для надання правової допомоги 
клієнту.

До адвокатського запиту додаються 
посвідчені адвокатом копії свідоцтва 
про право на заняття адвокатською ді-
яльністю, ордера або доручення органу 
(установи), уповноваженого законом 
на надання безоплатної правової допо-
моги. Вимагати від адвоката подання 
разом з адвокатським запитом інших 
документів забороняється.

Адвокатський запит не може сто-
суватися надання консультацій і роз’-
яснень положень законодавства.

Надання адвокату інформації та 
копій документів, отриманих під час 
здійснення кримінального прова -
д ження, здійснюється в порядку, вста-
новленому кримінальним процесуаль-
ним законом.

2. Орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, їх по-
садові та службові особи, керівники 
підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань, яким направ-
лено адвокатський запит, зобов’язані 
не пізніше п’яти робочих днів з дня 
отримання запиту надати адвокату 
відповідну інформацію, копії доку-
ментів, крім інформації з обмеженим 
доступом і копій документів, в яких 
міститься інформація з обмеженим 
доступом.

У разі якщо адвокатський запит 
стосується надання значного обся-
гу інформації або потребує пошуку 
інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду адвокатського 
запиту може бути продовжено до два-
дцяти робочих днів з обгрунтуванням 
причин такого продовження, про що 
адвокату письмово повідомляється не 
пізніше п’яти робочих днів з дня отри-
мання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокат-
ського запиту передбачає виготовлен-
ня копій документів обсягом більш як 
десять сторінок, адвокат зобов’язаний 
відшкодувати фактичні витрати на 
копіювання та друк. Розмір таких ви-
трат не може перевищувати граничні 
норми витрат на копіювання та друк, 
встановлені Кабінетом Міністрів Ук-
раїни відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації».

3. Відмова в наданні інформації на 
адвокатський запит, несвоєчасне або 
неповне надання інформації, надання 
інформації, що не відповідає дійснос-
ті, тягнуть за собою відповідальність, 
встановлену законом, крім випадків 
відмови в наданні інформації з обме-
женим доступом.

Стаття 25. Надання адвокатом 
безоплатної правової допомоги

1. Порядок та умови залучення ад -
вокатів до надання безоплатної пра-
вової допомоги встановлюються за-
коном.

2. Оцінка якості, повноти та своє-
часності надання адвокатами без-
оплатної первинної правової допомо-
ги здійснюється за зверненням орга-
нів місцевого самоврядування, а без-
оплатної вторинної правової допомо-
ги — за зверненням органу (установи), 
уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги, комі-
сіями, утвореними для цієї мети ра -
дами адвокатів регіонів.

Розділ IV 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 26. Підстави для здійснен-
ня адвокатської діяльності

1. Адвокатська діяльність здійсню-
ється на підставі договору про надання 
правової допомоги.

Документами, що посвідчують пов -
новаження адвоката на надання пра-
вової допомоги, можуть бути:

1) договір про надання правової 
допомоги;

2) довіреність;
3) ордер;
4) доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги.

2. Ордер — письмовий документ, 
що у випадках, встановлених цим За-
коном 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. Рада 
адвокатів України затверджує типову 
форму ордера.

У разі ненадання людиною, яка виявила бажання стати 
адвокатом, письмової згоди на перевірку повноти 
та достовірності повідомлених нею відомостей така 
особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.
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3. Повноваження адвоката як за-
хисника або представника в госпо-
дарському, цивільному, адміністра-
тивному судочинстві, кримінальному 
провадженні, розгляді справ про адмі-
ністративні правопорушення, а також 
як уповноваженого за дорученням у 
конституційному судочинстві підтвер-
джуються в порядку, встановленому 
законом.

4. Адвокат зобов’язаний діяти в 
межах повноважень, наданих йому 
клієнтом, у тому числі з урахуванням 
обмежень щодо вчинення окремих 
процесуальних дій.

Стаття 27. Форма та зміст договору 
про надання правової допомоги

1. Договір про надання правової 
допомоги укладається в письмовій 
формі.

2. Договір про надання правової 
допомоги може вчинятися усно у ви-
падках:

1) надання усних і письмових 
консультацій, роз’яснень із правових 
питань з подальшим записом про це 
в журналі та врученням клієнту до-

кумента, що підтверджує оплату го-
норару (винагороди);

2) якщо клієнт невідкладно по-
требує 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 можли-
вий строк.

3. До договору про надання право-
вої допомоги застосовуються загальні 
вимоги договірного права.

4. Договір про надання правової 
допомоги може укладатися на користь 
клієнта іншою особою, яка діє в його 
інтересах. Особливості укладення та 
змісту контрактів (договорів) з адвока-
тами, які надають безоплатну правову 
допомогу, встановлюються законом, 
що регулює порядок надання без-
оплатної правової допомоги.

5. Зміст договору про надання пра-
вової допомоги не може суперечити 
Конституції України та законам Украї-
ни, інтересам держави і суспільства, 
його моральним засадам, присязі ад-
воката України та правилам адвокат-
ської етики.

Стаття 28. Підстави для відмови 
в укладенні договору про надання 
правової допомоги

1. Адвокату, адвокатському бюро 
або адвокатському об’єднанню заборо-
няється укладати договір про надання 
правової допомоги у разі конфлікту 
інтересів.

Адвокату забороняється укладати 
договір про надання правової допо-
моги 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 досяг-
нення, на яких він наполягає, є про-
типравними, суперечать моральним 
засадам суспільства, присязі адвока-
та України, правилам адвокатської 
етики;

3) адвокат брав участь у відповід-
ному 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 близь-
ким родичем посадової особи, яка бра-
ла або бере участь у господарському, 
цивільному, адміністративному судо-
чинстві, кримінальному провадженні, 
розгляді справи про адміністративне 
правопорушення, щодо яких до адво-
ката звертаються з пропозицією укла-
дення договору про надання правової 
допомоги;

6) виконання договору може су-
перечити інтересам адвоката, членів 
його сім’ї або близьких родичів, ад-
вокатського бюро або адвокатського 
об’єднання, засновником (учасником) 
якого він є, професійним обов’язкам 
адвоката, а також у разі наявності ін-
ших обставин, що можуть призвести 
до конфлікту інтересів;

7) адвокат надає правову допомо-
гу іншій особі, інтереси якої можуть 
суперечити інтересам особи, яка звер-
нулася щодо укладення договору про 
надання правової допомоги.

2. У разі відмови від укладення 
договору про надання правової допо-
моги адвокат зобов’язаний зберігати 
адвокатську таємницю про відомості, 
що стали йому відомі від особи, яка 
звернулася з пропозицією укладення 
такого договору.

Стаття 29. Припинення, розірван-
ня договору про надання правової 
допомоги

1. Дія договору про надання пра-
вової допомоги припиняється його 
належним виконанням.

2. Договір про надання правової до-
помоги може бути достроково припи-
нений за взаємною згодою сторін або 
розірваний на вимогу однієї із сторін 
на умовах, передбачених договором. 
При цьому клієнт зобов’язаний опла-
тити адвокату (адвокатському бюро, 
адвокатському об’єднанню) гонорар 
(винагороду) за всю роботу, що була 
виконана чи підготовлена до вико-
нання, а адвокат (адвокатське бюро, 
адвокатське об’єднання) зобов’язаний 
(зобов’язане) повідомити клієнта про 
можливі наслідки та ризики, пов’язані 
з достроковим припиненням (розі-
рванням) договору.

Стаття 30. Гонорар

1. Гонорар є формою винагороди 
адвоката за здійснення захисту, пред-
ставництва та надання інших видів 
правової допомоги клієнту.

2. Порядок обчислення гонорару 
(фіксований розмір, погодинна оп-
лата), підстави для зміни розміру го-
норару, порядок його сплати, умови 
повернення тощо визначаються в дого-
ворі про надання правової допомоги.

3. При встановленні розміру гоно-
рару враховуються складність справи, 
кваліфікація і досвід адвоката, фінан-
совий стан клієнта та інші істотні об-
ставини. Гонорар має бути розумним 
та враховувати витрачений адвокатом 
час.

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 обви-
нувальним вироком суду стосовно 
адвоката за вчинення злочину, крім 
випадку, передбаченого пунктом 6 
частини першої статті 32 цього Закону;

3) накладення на адвоката дисцип-
лінарного стягнення у вигляді зупи-
нення права на заняття адвокатською 
діяльністю;

4) визнання адвоката за рішенням 
суду недієздатним або обмежено ді-
єздатним.

2. Накладення на адвоката дисцип-
лінарного стягнення у вигляді зупи-
нення права на заняття адвокатською 
діяльністю може застосовуватися ви-
ключно у разі:

1) повторного протягом року вчи-
нення дисциплінарного проступку;

2) порушення адвокатом вимог 
щодо несумісності;

3) систематичного або грубого од-
норазового порушення правил адво-
катської етики.

3. Право на заняття адвокатською 
діяльністю зупиняється:

1) з підстави, передбаченої пунк-
том 1 частини першої цієї статті, — з 
дня подання раді адвокатів регіону за 
адресою робочого місця адвоката від-
повідної заяви адвоката;

2) з підстав, передбачених пункта-
ми 2 і 4 частини першої цієї статті, — з 
дня набрання законної сили відповід-
ним рішенням суду;

3) з підстави, передбаченої пунктом 3 
частини першої цієї статті, — з дня прий -
няття кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісією адвокатури відповідного 
рішення.

Копія рішення кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
передбаченого пунктом 3 цієї час-
тини, у триденний строк з дня його 
прийняття надсилається адвокату та 
відповідній раді адвокатів регіону. 
Рішення кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури про зупинення 
права на заняття адвокатською діяль-
ністю може бути оскаржено протягом 
тридцяти днів з дня його прийняття 
до Вищої кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури або до суду. 
Оскарження такого рішення не зупи-
няє його дії.

4. Право на заняття адвокатською 
діяльністю поновлюється у разі:

1) зупинення права з підстави, пе-
редбаченої 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, пе-
редбаченої пунктом 2 частини першої 
цієї статті, — з дня, наступного за днем 
отримання радою адвокатів регіону 
підтвердження про погашення або 
зняття в установленому законом по-
рядку судимості;

3) зупинення права з підстави, пе-
редбаченої пунктом 3 частини першої 
цієї статті, — з дня закінчення строку, 
на який згідно з рішенням кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури було зупинено право на заняття 
адвокатською діяльністю;

4) зупинення права з підстави, пе-
редбаченої 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 пер-
шої цієї статті, таке право також по-
новлюється з дня набрання законної 
сили відповідним рішенням суду або 
з дня прийняття відповідного рішення 
Вищою кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісією адвокатури.

5. Протягом строку зупинення пра-
ва на заняття адвокатською діяльністю 
адвокат не має права її здійснювати. 
Такий адвокат також не може брати 
участь у роботі органів адвокатського 
самоврядування, крім випадків, коли 
таке право зупинено у зв’язку з при-
значенням особи на посаду до органу 
державної влади з’їздом адвокатів 
України.

6. Відомості про зупинення права 
на заняття адвокатською діяльністю 
вносяться до Єдиного реєстру адво-
катів України.

Стаття 32. Припинення права 
на заняття адвокатською діяльністю

1. Право на заняття адвокатською 
діяльністю припиняється шляхом 

анулювання свідоцтва про право на за-
няття адвокатською діяльністю у разі:

1) подання адвокатом заяви про 
припинення права на заняття адво-
катською діяльністю;

2) визнання адвоката безвісно 
відсутнім або оголошення його по-
мерлим;

3) смерті адвоката;
4) накладення на адвоката дисци-

плінарного стягнення у вигляді по-
збавлення права на заняття адвокат-
ською діяльністю;

5) встановлення факту надання 
недостовірних відомостей для отри-
мання свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю та складення 
присяги адвоката України;

6) набрання законної сили обви-
нувальним вироком суду стосовно ад-
воката за вчинення тяжкого, особливо 
тяжкого злочину, а також злочину се-
редньої тяжкості, за який призначено 
покарання у виді позбавлення волі.

2. Накладення на адвоката дис-
циплінарного стягнення у вигляді 
позбавлення права на заняття адво-
катською діяльністю може застосову-
ватися виключно у разі:

1) порушення присяги адвоката 
України;

2) розголошення адвокатом відо-
мостей, що становлять адвокатську 
таємницю, використання їх у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) заподіяння протиправними 
діями адвоката, пов’язаними із здій-
сненням ним адвокатської діяльності, 
знач ної шкоди клієнту, якщо така шко-
да встановлена судовим рішенням, що 
набрало законної сили;

4) систематичного або грубого од-
норазового порушення правил адво-
катської етики, що підриває авторитет 
адвокатури України.

3. Право на заняття адвокатською 
діяльністю припиняється:

1) з підстави, передбаченої пунк-
том 1 частини першої цієї статті, — з 
дня подання раді адвокатів регіону за 
адресою робочого місця адвоката від-
повідної заяви адвоката;

2) з підстав, передбачених пункта-
ми 2 і 6 частини першої цієї статті, — з 
дня набрання законної сили відповід-
ним рішенням суду;

3) з підстав, передбачених пункта-
ми 4 і 5 частини першої цієї статті, — з 
дня прийняття кваліфікаційно-дис-
циплінарною комісією адвокатури 
відповідного рішення.

У разі припинення права на занят-
тя адвокатською діяльністю з підстав, 
передбачених пунктами 4 і 5 частини 
першої цієї статті, копія рішення ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури у триденний строк з дня 

його прийняття надсилається адво-
кату та відповідній раді адвокатів 
регіону. Рішення кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури про 
припинення права на заняття адвокат-
ською діяльністю може бути оскарже-
но 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, пе-
редбачених пунктами 4 і 5 частини 
першої цієї статті, поновлюється з дня 
набрання законної сили відповідним 
рішенням суду або з дня прийняття 
відповідного рішення Вищою квалі-
фікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури.

5. Припинення права особи на за-
няття адвокатською діяльністю має на-
слідком припинення такої діяльності 

та права особи на участь у роботі ор-
ганів 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 звер-
нутися до кваліфікаційно-дисцип-
лінарної комісії адвокатури із заявою 
про допуск до складення кваліфіка-
ційного іспиту не раніше ніж через 
два роки з дня прийняття рішення 
про припинення права на заняття 
адвокатською діяльністю, а з підста-
ви, 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 закон-
ної сили обвинувальним вироком суду 
стосовно адвоката.

7. Відомості про припинення права 
на заняття адвокатською діяльністю 
вносяться до Єдиного реєстру адво-
катів України.

Розділ VI 

ДИСЦИПЛІНАРНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА

Стаття 33. Загальні умови дисцип-
лінарної відповідальності адвоката

1. Адвоката може бути притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності 
у порядку дисциплінарного прова-
дження з підстав, передбачених цим 
Законом.

2. Дисциплінарне провадження — 
процедура розгляду письмової скарги, 
яка містить відомості про наявність у 
діях адвоката ознак дисциплінарного 
проступку.

3. Дисциплінарне провадження 
стосовно адвоката здійснюється ква-
ліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури за адресою робочого місця 
адвоката, зазначеною в Єдиному реєст-
рі адвокатів України.

Стаття 34. Підстави для притяг-
нення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності

1. Підставою для притягнення ад-
воката до дисциплінарної відповідаль-
ності є вчинення ним дисциплінарно-
го проступку.

2. Дисциплінарним проступком ад -
воката є:

1) порушення вимог несумісності;
2) порушення присяги адвоката 

України;
3) порушення правил адвокатської 

етики;
4) розголошення адвокатської та-

ємниці або вчинення дій, що призвели 
до її розголошення;

5) невиконання або неналежне ви-
конання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів ад-
вокатського самоврядування;

7) порушення інших обов’язків ад-
воката, передбачених законом.

3. Не є підставою для притягнення 
адвоката до дисциплінарної відпові-
дальності 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 допо-
моги, якщо при цьому не було вчинено 
дисциплінарного проступку.

Стаття 35. Види дисциплінарних 
стягнень, строк застосування дис-
циплінарних стягнень

1. За вчинення дисциплінарного 
проступку до адвоката може бути за-
стосовано одне з таких дисциплінар-
них стягнень:

1) попередження;
2) зупинення права на заняття ад-

вокатською діяльністю на строк від 
одного місяця до одного року;

3) для адвокатів України — позбав-
лення права на заняття адвокатською 
діяльністю з наступним виключенням 
з Єдиного реєстру адвокатів України, а 
для адвокатів іноземних держав — ви-
ключення з Єдиного реєстру адвокатів 
України.

2. Адвокат може бути притягнутий 
до дисциплінарної відповідальності 
протягом року з дня вчинення дисцип-
лінарного проступку.

Стаття 36. Ініціювання питання 
про дисциплінарну відповідальність 
адвоката

1. Право на звернення до квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури із заявою (скаргою) щодо 
поведінки адвоката, яка може бути 
підставою для дисциплінарної відпо-
відальності, має кожен, кому відомі 
факти такої поведінки.

2. Не допускається зловживання 
правом на звернення до кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
у тому числі ініціювання питання про 
дисциплінарну відповідальність адво-
ката без достатніх підстав, і викорис-
тання зазначеного права як засобу тис-

ку на адвоката у зв’язку із здійсненням 
ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно 
адвоката не може бути порушено за 
заявою (скаргою), що не містить відо-
мостей про наявність ознак дисциплі-
нарного проступку адвоката, а також 
за анонімною заявою (скаргою).

Стаття 37. Стадії дисциплінарно-
го провадження

1. Дисциплінарне провадження 
складається з таких стадій:

1) проведення перевірки відомос-
тей про дисциплінарний проступок 
адвоката;

2) порушення дисциплінарної 
справи;

3) розгляд дисциплінарної справи;
4) прийняття рішення у дисциплі-

нарній справі.

Стаття 38. Перевірка відомостей 
про дисциплінарний проступок адво -
ката

1. Заява (скарга) щодо поведінки 
адвоката, яка може мати наслідком 
його дисциплінарну відповідальність, 
реєструється кваліфікаційно-дисцип-
лінарною комісією адвокатури та не 
пізніше трьох днів з дня її надходження 
передається до дисциплінарної палати.

2. Член дисциплінарної палати ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури за дорученням голови па-
лати проводить перевірку відомостей, 
викладених у заяві (скарзі), та зверта-
ється до адвоката для отримання пись-
мового пояснення по суті порушених 
питань.

Під час проведення перевірки член 
дисциплінарної палати кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
має право опитувати осіб, яким відомі 
обставини вчинення діяння, що має 
ознаки дисциплінарного проступку, 
отримувати за письмовим запитом 
від органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їх поса-
дових та службових осіб, керівників 
підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності та під-
порядкування, громадських об’єднань, 
фізичних осіб необхідну для проведен-
ня перевірки інформацію, крім інфор-
мації з обмеженим доступом.

Орган державної влади, орган міс-
цевого самоврядування, їх посадові 
та службові особи, керівники підпри-
ємств, установ, організацій, громад-
ських об’єднань, фізичні особи, яким 
надіслано запит члена дисциплінарної 
палати кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури, зобов’язані 
не пізніше десяти робочих днів з дня 
отримання запиту надати відповідну 
інформацію, копії документів.

Відмова в наданні інформації на 
запит члена дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури, несвоєчасне або не-
повне надання інформації, надання 
інформації, що не відповідає дійсності, 
тягнуть за собою відповідальність, пе-
редбачену законом.

За результатами перевірки відо-
мостей членом дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури складається довідка, 
яка має містити викладення обставин, 
виявлених під час перевірки, висновки 
та пропозиції щодо наявності під-
став для порушення дисциплінарної 
справи.

3. Заява (скарга) про дисциплінар-
ний проступок адвоката, довідка та 
всі матеріали перевірки подаються на 
розгляд дисциплінарної палати ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури.

Стаття 39. Порушення дисциплі-
нарної справи

1. За результатами розгляду заяви 
(скарги) про дисциплінарний просту-
пок адвоката, довідки та матеріалів 
перевірки дисциплінарна палата ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури більшістю голосів членів 
палати, які беруть участь у її засіданні, 
вирішує питання про порушення або 
відмову в порушенні дисциплінарної 
справи стосовно адвоката.

2. Рішення про порушення дисцип-
лінарної справи з визначенням місця, 
дня і часу її розгляду чи про відмову 
в порушенні дисциплінарної справи 
надсилається або вручається під роз-
писку адвокату та особі, яка ініціювала 
питання про дисциплінарну відпо-
відальність адвоката, протягом трьох 
днів з дня прийняття такого рішення. 
До рішення про порушення дисцип-
лінарної справи, яке надсилається або 
вручається адвокату, додається довід-
ка члена дисциплінарної палати ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, складена за результатами 
перевірки.

3. Рішення про порушення дисцип-
лінарної справи або про відмову в по-
рушенні дисциплінарної справи може 
бути оскаржено протягом тридцяти 
днів з дня його прийняття до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури або до суду.

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 людей одночасно.

Забороняється вимагати від адвоката, 
його помічника, стажиста, а також від особи, 
стосовно якої припинено або зупинено право 
на заняття адвокатською діяльністю, надання 
відомостей, що є адвокатською таємницею.
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Стаття 40. Розгляд дисциплінар-
ної справи

1. Дисциплінарна справа стосовно 
адвоката розглядається дисциплінар-
ною палатою кваліфікаційно-дисцип-
лінарної комісії адвокатури протягом 
тридцяти днів з дня її порушення.

2. Розгляд дисциплінарної справи 
здійснюється на засадах змагальності. 
Під час розгляду справи дисциплінар-
на палата заслуховує повідомлення 
члена дисциплінарної палати, який 
проводив перевірку, про результати 
перевірки, пояснення адвоката, сто-
совно якого порушено дисциплінарну 
справу, особи, яка ініціювала питання 
про дисциплінарну відповідальність 
адвоката, та пояснення інших заінте-
ресованих осіб.

Адвокат, стосовно якого порушено 
дисциплінарну справу, та особа, яка 
ініціювала питання про дисциплінар-
ну відповідальність адвоката, мають 
право надавати пояснення, ставити 
питання учасникам провадження, 
висловлювати заперечення, подавати 
докази на підтвердження своїх дово-
дів, заявляти клопотання і відводи, 
користуватися правовою допомогою 
адвоката.

У разі неможливості з поважних 
причин брати участь у засіданні ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури адвокат, стосовно якого 
розглядається справа, може надати по 
суті порушених питань письмові по-
яснення, які додаються до матеріалів 
справи. Письмові пояснення адвоката 
оголошуються на засіданні дисциплі-
нарної палати кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури.

Неявка адвоката чи особи, яка іні-
ціювала питання дисциплінарної від-
повідальності адвоката, на засідання 
дисциплінарної палати кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
без поважних причин за умови наяв-
ності доказів завчасного повідомлення 
зазначених осіб про місце, день і час за-
сідання не перешкоджає розгляду дис-
циплінарної справи. У разі повторної 
неявки зазначених осіб на засідання 
палати розгляд справи здійснюється 
за їх відсутності незалежно від при-
чин неявки.

3. Розгляд справи про дисциплінар-
ну відповідальність адвоката є відкри-
тим, крім випадків, якщо відкритий 
розгляд справи може призвести до 
розголошення адвокатської таємниці.

4. Під час засідання дисциплінар-
ної палати кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури ведеться 
протокол, який підписується голову-
ючим та секретарем засідання.

Стаття 41. Прийняття рішення у 
дисциплінарній справі

1. За результатами розгляду дис-
циплінарної справи дисциплінарна 
палата кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури приймає рі-
шення про притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності за 
вчинення дисциплінарного проступ-
ку і застосування до нього дисциплі-
нарного стягнення або про закриття 
дисциплінарної справи. Рішення дис-
циплінарної палати приймається біль-
шістю голосів від її загального складу, 
крім рішення про припинення права 

на заняття адвокатською діяльністю, 
яке приймається двома третинами 
голосів від її загального складу.

Рішення у дисциплінарній справі 
має бути вмотивованим. Під час об-
рання виду дисциплінарного стягнен-
ня враховуються обставини вчинення 
проступку, його наслідки, особа адво-
ката та інші обставини.

2. Рішення у дисциплінарній справі 
приймається за відсутності адвоката, 
стосовно якого порушено дисциплі-
нарну справу, та особи, яка ініціювала 
питання про дисциплінарну відпові-
дальність адвоката.

Член дисциплінарної палати ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, який проводив перевір-
ку відомостей про дисциплінарний 
проступок адвоката, не бере участь у 
голосуванні.

3. Рішення оголошується на засі-
данні дисциплінарної палати кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адво-
катури. Копія рішення надсилається 
або вручається під розписку адвокату 
та особі, яка ініціювала питання про 
дисциплінарну відповідальність ад-
воката, протягом трьох робочих днів 
з дня прийняття рішення.

Стаття 42. Оскарження рішення 
у дисциплінарній справі

1. Адвокат чи особа, яка ініціюва-
ла питання про дисциплінарну від-
повідальність адвоката, має право 
оскаржити рішення у дисциплінарній 
справі протягом тридцяти днів з дня 
його прийняття до Вищої кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури або до суду. Оскарження рішення 
не зупиняє його дії.

2. Вища кваліфікаційно-дисци-
плінарна комісія адвокатури про-
тягом десяти днів з дня отримання 
заяви (скарги) витребовує матеріали 
дисциплінарної справи у відповідної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури та забезпечує розгляд 
скарги на рішення у дисциплінарній 
справі протягом тридцяти днів з дня 
одержання матеріалів дисциплінарної 
справи.

Розділ VII 

АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 43. Засади адвокатського 
самоврядування

1. Адвокатське самоврядування 
ґрунтується на принципах виборнос-
ті, гласності, обов’язковості для ви-
конання адвокатами рішень органів 
адвокатського самоврядування, під-
звітності, заборони втручання органів 
адвокатського самоврядування у про-
фесійну діяльність адвоката.

2. Брати участь у роботі органів 
адвокатського самоврядування та бути 
обраними до їх складу можуть лише 
адвокати України.

Стаття 44. Завдання адвокатсько-
го самоврядування

1. Завданнями адвокатського само-
врядування є:

1) забезпечення незалежності адво-
катів, захист від втручання у здійснен-
ня адвокатської діяльності;

2) підтримання високого професій-
ного рівня адвокатів;

3) утворення та забезпечення діяль-
ності кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури;

4) створення сприятливих умов для 
здійснення адвокатської діяльності;

5) забезпечення відкритості інфор-
мації про адвокатуру та адвокатську 
діяльність;

6) забезпечення ведення Єдиного 
реєстру адвокатів України;

7) участь у формуванні Вищої ради 
юстиції у порядку, визначеному за-
коном.

Стаття 45. Національна асоціація 
адвокатів України

1. Національна асоціація адвокатів 
України є недержавною некомерцій-
ною професійною організацією, яка 
об’єднує всіх адвокатів України та 
утворюється з метою забезпечення 
реалізації завдань адвокатського са-
моврядування.

2. Національна асоціація адвокатів 
України:

1) представляє адвокатуру України 
у відносинах з органами державної 
влади, органами місцевого самовря-
дування, їх посадовими і службови-
ми особами, підприємствами, уста-
новами, організаціями незалежно 
від форми власності, громадськими 
об’єднаннями та міжнародними ор-
ганізаціями, делегує представників до 
органів державної влади;

2) захищає професійні права адво-
катів та забезпечує гарантії адвокат-
ської діяльності;

3) забезпечує високий професійний 
рівень адвокатів України;

4) забезпечує доступ та відкри-
тість інформації стосовно адвокатів 
України;

5) виконує інші функції відповідно 
до цього Закону.

3. Національна асоціація адвокатів 

України є юридичною особою та діє 
через організаційні форми адвокат-
ського самоврядування, передбачені 
цим Законом.

4. Національна асоціація адвокатів 
України утворюється з’їздом адвокатів 
України та не може бути реорганізова-
на. Ліквідація Національної асоціації 
адвокатів України може бути здійсне-
на лише на підставі закону.

5. Статут Національної асоціації 
адвокатів України затверджується 
з’їздом адвокатів України та є її уста-
новчим документом.

6. З моменту державної реєстра-
ції Національної асоціації адвокатів 
України її членами стають всі особи, 
які мають свідоцтво про право на за-
няття адвокатською діяльністю. Інші 
особи стають членами Національної 
асоціації адвокатів України з моменту 
складення присяги адвоката України.

Стаття 46. Організаційні форми 
адвокатського самоврядування

1. Організаційними формами ад-
вокатського самоврядування є конфе-
ренція адвокатів регіону (Автономної 
Республіки Крим, області, міста Києва, 
міста Севастополя), рада адвокатів ре-
гіону (Автономної Республіки Крим, 
області, міста Києва, міста Севасто-
поля), Рада адвокатів України, з’їзд 
адвокатів України.

2. Адвокатське самоврядування 
здійснюється через діяльність конфе-
ренцій адвокатів регіону (Автономної 
Республіки Крим, області, міста Києва, 
міста Севастополя), рад адвокатів регі-
ону (Автономної Республіки Крим, об-
ласті, міста Києва, міста Севастополя), 
кваліфікаційно-дисциплінарних комі-
сій адвокатури (Автономної Республі-
ки Крим, області, міста Києва, міста 
Севастополя), Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
ревізійних комісій адвокатів регіонів 

(Автономної Республіки Крим, облас-
ті, міста Києва, міста Севастополя), 
Вищої ревізійної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України, з’їзду адво-
катів України.

Стаття 47. Конференція адвокатів 
регіону

1. Вищим органом адвокатського 
самоврядування в Автономній Респуб -
ліці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі є конференція адвокатів 
регіону, адреса робочого місця яких 
знаходиться відповідно в Автономній 
Республіці Крим, області, містах Києві 
та Севастополі та відомості про яких 
включено до Єдиного реєстру адвока-
тів України.

Квота представництва, порядок 
висування та обрання делегатів кон-
ференції адвокатів регіону затверджу-
ються Радою адвокатів України.

2. Конференція адвокатів регіону 
скликається радою адвокатів регіону 
не рідше одного разу на рік. Конфе-
ренцію може бути скликано також за 
пропозицією не менш як однієї деся-
тої від загальної кількості адвокатів 
регіону, адреса робочого місця яких 
знаходиться у відповідному регіоні, 
або Ради адвокатів України.

У разі якщо рада адвокатів регіону 
не скликає конференцію протягом 
тридцяти днів з дня надходження про-
позиції про її скликання, адвокати, 
які підписали таку пропозицію, або 
Рада адвокатів України приймають 
рішення про утворення організацій-
ного бюро зі скликання конференції 
адвокатів регіону. Організаційне бюро 
має права ради адвокатів регіону щодо 
скликання і забезпечення проведення 
конференції та визначає особу, яка го-
ловує на засіданні конференції.

3. Про день, час і місце початку ро-
боти конференції адвокатів регіону та 
питання, що вносяться на її обгово-
рення, адвокати повідомляються не 
пізніш як за п’ятнадцять днів до дня 
початку роботи конференції.

4. Конференція адвокатів регіону 
вважається повноважною, якщо в її 
роботі бере участь більше половини 
делегатів конференції.

5. До повноважень конференції 
адвокатів регіону належать:

1) обрання голови та членів ради 
адвокатів регіону, дострокове відкли-
кання їх з посад;

2) обрання делегатів на з’їзд адво-
катів України;

3) обрання представника адвока-
тів регіону до складу Ради адвокатів 
України та Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
дострокове відкликання їх з посад;

4) визначення кількості членів 
кваліфікаційної і дисциплінарної па-
лат кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, обрання голови 
та членів кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури, дострокове 
відкликання їх з посад;

5) обрання голови та членів ревізій-
ної комісії адвокатів регіону, достроко-
ве відкликання їх з посад;

6) затвердження штатного розпису 
і кошторису ради адвокатів регіону, 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури;

7) розгляд та затвердження звіту 
ради адвокатів регіону, кваліфікацій-

но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
висновків ревізійної комісії адвокатів 
регіону, представників адвокатів ре-
гіону у складі Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури і 
Ради адвокатів України;

8) прийняття інших рішень відпо-
відно до цього Закону.

6. Конференція адвокатів регіону 
приймає рішення шляхом голосуван-
ня більшістю голосів делегатів конфе-
ренції, які беруть участь у її роботі.

Стаття 48. Рада адвокатів регіону

1. У період між конференціями ад-
вокатів регіону функції адвокатського 
самоврядування у регіоні виконує рада 
адвокатів регіону.

Рада адвокатів регіону підконт-
рольна і підзвітна конференції адво-
катів регіону.

2. Голова та члени ради адвокатів 
регіону обираються конференцією 
адвокатів регіону з числа адвокатів, 
стаж адвокатської діяльності яких ста-
новить не менше п’яти років та адре-
са робочого місця яких знаходиться 
відповідно в Автономній Республіці 
Крим, області, місті Києві, місті Севас-
тополі і відомості про яких включено 
до Єдиного реєстру адвокатів України, 
строком на п’ять років. Одна й та сама 
особа не може бути головою або чле-
ном ради адвокатів регіону більше ніж 
два строки підряд. Кількість членів 
ради адвокатів регіону визначається 
конференцією адвокатів регіону.

3. На першому засіданні члени ради 
адвокатів регіону за пропозицією го-
лови ради обирають зі свого складу 
заступника голови та секретаря ради.

Голова, заступник голови, секре-
тар, член ради адвокатів регіону не 
можуть одночасно входити до складу 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 

ревізійної комісії адвокатів регіону, 
Вищої ревізійної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України, комісії з оці-
нювання якості, повноти та своєчас-
ності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги.

Голова, заступник голови, секретар, 
член ради адвокатів регіону можуть 
бути достроково відкликані з посади за 
рішенням органу адвокатського само-
врядування, який їх обрав на посаду.

4. Рада адвокатів регіону:
1) представляє адвокатів регіону;
2) складає порядок денний, скликає 

та забезпечує проведення конференції 
адвокатів регіону;

3) забезпечує виконання рішень 
конференції адвокатів регіону, здій-
снює контроль за їх виконанням;

4) здійснює інформаційно-мето-
дичне забезпечення адвокатів регіону, 
сприяє підвищенню їх кваліфікації;

5) приймає присягу адвоката Укра-
їни;

6) визначає представників адво-
катури до складу конкурсної комісії 
з відбору адвокатів для надання без-
оплатної вторинної правової допомоги;

7) сприяє забезпеченню гарантій 
адвокатської діяльності, захисту про-
фесійних і соціальних прав адвокатів;

8) розпоряджається коштами та 
майном відповідно до затвердженого 
кошторису;

9) забезпечує в установленому по-
рядку внесення відомостей до Єдиного 
реєстру адвокатів України;

10) утворює комісію з оцінювання 
якості, повноти та своєчасності надан-
ня адвокатами безоплатної правової 
допомоги;

11) виконує інші функції відповід-
но до цього Закону, рішень конферен-
ції адвокатів регіону, Ради адвокатів 
України, з’їзду адвокатів України.

5. Засідання ради адвокатів регіону 
є повноважним, якщо в його роботі 
бере участь більше половини її членів. 
Рада адвокатів регіону приймає рішен-
ня шляхом голосування більшістю го-
лосів від загальної кількості її членів.

6. Голова, заступник голови, секре-
тар ради адвокатів регіону можуть 
отримувати винагороду за свою ро-
боту, розмір та порядок виплати якої 
встановлюються конференцією адво-
катів регіону.

7. Рада адвокатів регіону є юридич-
ною особою. Повноваження і порядок 
роботи ради адвокатів регіону визна-
чаються цим Законом та положенням 
про раду адвокатів регіону.

8. Установчим документом ради ад-
вокатів регіону є положення про раду 
адвокатів регіону, яке затверджується 
Радою адвокатів України.

Стаття 49. Голова ради адвокатів 
регіону

1. Голова ради адвокатів регіону 
представляє раду в органах державної 
влади, органах місцевого самовряду-
вання, на підприємствах, в установах, 
організаціях, перед громадянами.

2. Голова ради адвокатів регіону за-
безпечує скликання та проведення за-
сідань ради адвокатів регіону, органі-
зовує і забезпечує ведення діловодства 
ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, 
передбачені положенням про раду ад-
вокатів регіону, рішеннями конферен-
ції адвокатів регіону, ради адвокатів 

регіону, Ради адвокатів України, з’їзду 
адвокатів України.

3. Голова ради адвокатів регіону 
може одержувати винагороду за ро-
боту в розмірі, встановленому конфе-
ренцією адвокатів регіону.

Стаття 50. Кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія адвокатури

1. Кваліфікаційно-дисциплінар-
на комісія адвокатури утворюється 
з метою визначення рівня фахової 
підготовленості осіб, які виявили на-
мір отримати право на заняття адво-
катською діяльністю, та вирішення 
питань щодо дисциплінарної відпо-
відальності адвокатів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури підконтрольна та 
підзвітна конференції адвокатів регіону.

2. Голова та члени кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
обираються конференцією адвокатів 
регіону з числа адвокатів, стаж адво-
катської діяльності яких становить не 
менше п’яти років та адреса робочого 
місця яких знаходиться відповідно в 
Автономній Республіці Крим, області, 
місті Києві, місті Севастополі і відо-
мості про яких включено до Єдиного 
реєстру адвокатів України, строком на 
п’ять років. Одна й та сама особа не може 
бути головою або членом кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
більше ніж два строки підряд.

Голова кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури організовує 
і забезпечує ведення діловодства ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури.

Голова, член кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури може 
бути достроково відкликаний з посади 
за рішенням конференції адвокатів ре-
гіону, яка обрала його на посаду.

3. Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури діє у складі кваліфі-

каційної та дисциплінарної палат. Квалі-
фікаційна палата утворюється у складі не 
більше дев’яти членів, дисциплінарна — 
не більше одинадцяти членів палати.

Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури є повноважною 
за умови обрання не менше двох тре-
тин від кількісного складу кожної з її 
палат, затвердженого конференцією 
адвокатів регіону.

Кожна палата на своєму першому 
засіданні шляхом голосування біль-
шістю голосів від загальної кількості 
членів палати обирає з числа членів 
палати голову та секретаря палати. Го-
лова палати за посадою є заступником 
голови кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури.

Голова палати, секретар палати за 
рішенням відповідної палати може бути 
достроково відкликаний з посади.

4. Голова, заступник голови, се-
кретар палати, член кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури не 
можуть одночасно входити до складу 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ревізійної комісії 
адвокатів регіону, Вищої ревізійної 
комісії адвокатури, ради адвокатів 
регіону, Ради адвокатів України, ко-
місії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами без-
оплатної правової допомоги.

5. До повноважень кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
належать:

1) організація та проведення ква-
ліфікаційних іспитів;

2) прийняття рішень щодо видачі 
свідоцтва про складення кваліфіка-
ційного іспиту;

3) прийняття рішень про зупинен-
ня або припинення права на заняття 
адвокатською діяльністю;

4) здійснення дисциплінарного 
провадження стосовно адвокатів;

5) вирішення інших питань, відне-
сених до повноважень кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
цим Законом, рішеннями конференції 
адвокатів регіону, Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України, з’їзду адвока-
тів України.

У передбачених цим Законом ви-
падках повноваження кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
здійснює її кваліфікаційна або дисци-
плінарна палата.

6. Засідання кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури вва-
жається правомочним, якщо на ньому 
присутні більше половини членів її 
палат. Засідання палати вважається 
правомочним, якщо на ньому присутні 
більше половини її членів.

7. Рішення кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури прийма-
ється шляхом голосування більшістю 
голосів від загальної кількості членів 
її палат. Рішення палати приймається 
шляхом голосування більшістю голо-
сів від загальної кількості її членів, 
крім випадків, передбачених цим За-
коном.

8. Рішення кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури може 
бути оскаржено протягом тридцяти 
днів з дня його прийняття до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури або до суду.

9. Голова, заступник голови, секре-
тар палати та члени кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
можуть отримувати винагороду за 
свою роботу, розмір та порядок випла-
ти якої встановлюються конференцією 
адвокатів регіону.

10. Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури є юридичною осо-
бою і діє відповідно до цього Закону, 
інших законів України та положення 
про кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури.

11. Установчим документом ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури є положення про кваліфі-
каційно-дисциплінарну комісію ад-
вокатури, яке затверджується Радою 
адвокатів України.

Стаття 51. Ревізійна комісія адво-
катів регіону

1. Для здійснення контролю за фі-
нансово-господарською діяльністю 
ради адвокатів регіону та кваліфіка-
ційно-дисциплінарною комісією ад-
вокатури утворюється і діє ревізійна 
комісія адвокатів регіону.

Ревізійна комісія адвокатів регіону 
підконтрольна і підзвітна конференції 
адвокатів регіону.

2. Голова та члени ревізійної комісії 
адвокатів регіону обираються конфе-
ренцією адвокатів регіону з числа ад-
вокатів, стаж адвокатської діяльності 
яких становить не менше п’яти років та 
адреса робочого місця яких знаходиться 
в Автономній Республіці Крим, облас-
тях, містах Києві та Севастополі і відо-
мості про яких включено до Єдиного 
реєстру адвокатів України, строком на 
п’ять років. Кількість членів ревізійної 
комісії адвокатів регіону визначається 
конференцією адвокатів регіону.

Голова, член ревізійної комісії ад-
вокатів регіону можуть бути достро-
ково відкликані з посади за рішенням 
конференції адвокатів регіону, яка 
обрала їх на посаду.

Голова, член ревізійної комісії ад-
вокатів регіону не можуть одночасно 
входити до складу Вищої ревізійної 
комісії адвокатури, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури, ради адвока-
тів регіону, Ради адвокатів України, 
комісії з оцінювання якості, повноти 
та своєчасності надання адвокатами 
безоплатної правової допомоги.

Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності винесення судом або іншим органом рішення 
не на користь його клієнта, скасування або зміна рішення, якщо 
при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.
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3. За результатами перевірок реві-
зійна комісія адвокатів регіону скла-
дає висновки, які подає на розгляд та 
затвердження конференції адвокатів 
регіону. Ревізійна комісія адвокатів 
регіону може подавати результати пе-
ревірок Раді адвокатів України та з’їзду 
адвокатів України.

Стаття 52. Вища кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія адвокатури

1. Вища кваліфікаційно-дисцип-
лінарна комісія адвокатури є колегі-
альним органом, завданням якого є 
розгляд скарг на рішення, дії чи без-
діяльність кваліфікаційно-дисциплі-
нарних комісій адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплі-
нарна комісія адвокатури підконт-
рольна і підзвітна з’їзду адвокатів 
України та Раді адвокатів України.

2. До складу Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвока-
тури входять тридцять членів, стаж 
адвокатської діяльності яких стано-
вить не менше п’яти років: по одному 
представнику від кожного регіону, які 
обираються конференцією адвокатів 
регіону, голова і два заступники голо-
ви, які обираються шляхом голосуван-
ня з’їздом адвокатів України. Секретар 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури обирається чле-
нами комісії шляхом голосування зі 
складу членів Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплі-
нарна комісія адвокатури є повноваж-
ною за умови обрання не менше двох 
третин її складу.

3. Строк повноважень голови, за-
ступників голови, секретаря і членів 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури становить п’ять ро-
ків. Одна й та сама особа не може бути 
головою, заступником голови, секрета-
рем або членом Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
більше ніж два строки підряд.

Голова, заступник голови, секретар, 
член Вищої кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури можуть бути 
достроково відкликані з посади за 
рішенням органу адвокатського само-
врядування, який обрав їх на посаду.

Голова, заступник голови, секре-
тар, член Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури не 
можуть одночасно входити до складу 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури, ревізійної комісії адво-
катів регіону, Вищої ревізійної комісії 
адвокатури, ради адвокатів регіону, 
Ради адвокатів України, комісії з оці-
нювання якості, повноти та своєчас-
ності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги.

4. Вища кваліфікаційно-дисциплі-
нарна комісія адвокатури:

1) розглядає скарги на рішення, дії 
чи бездіяльність кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури;

2) узагальнює дисциплінарну прак-
тику кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури;

3) виконує інші функції відповідно 
до цього Закону.

5. Вища кваліфікаційно-дисциплі-
нарна комісія адвокатури за резуль-
татами розгляду скарги на рішення, 
дії чи бездіяльність кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
має право:

1) залишити скаргу без задоволен-
ня, а рішення кваліфікаційно-дисцип-
лінарної комісії адвокатури без змін;

2) змінити рішення кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати рішення кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
та ухвалити нове рішення;

4) направити справу для нового 
розгляду до відповідної кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
та зобов’язати кваліфікаційно-дисцип-
лінарну комісію адвокатури вчинити 
певні дії.

6. Засідання Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокату-
ри вважається правомочним, якщо 
на ньому присутні більше половини 
від загальної кількості членів комісії. 
Рішення Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури при-
ймаються шляхом голосування біль-
шістю голосів від загальної кількості 
членів комісії.

7. Рішення Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
може бути оскаржено до суду про-
тягом тридцяти днів з дня його при-
йняття.

8. Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
представляє Вищу кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури 
в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на під-
приємствах, в установах, організаціях, 
перед громадянами.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
забезпечує скликання та проведен-
ня засідань Вищої кваліфікаційно-
дисцип лінарної комісії адвокатури, 
розподіляє обов’язки між своїми за-
ступниками, організовує і забезпечує 
ведення діловодства у Вищій кваліфі-
каційно-дисциплінарній комісії ад-
вокатури, розпоряджається коштами 
і майном Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури від-
повідно до затвердженого кошторису, 
вчиняє інші дії, передбачені цим За-
коном, положенням про Вищу ква-
ліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури, рішеннями Ради адвока-
тів України і з’їзду адвокатів України.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
може отримувати винагороду у роз-

мірі, встановленому з’їздом адвокатів 
Украї ни або Радою адвокатів України.

9. Вища кваліфікаційно-дисциплі-
нарна комісія адвокатури є юридич-
ною особою і діє відповідно до цього 
Закону, інших законів України та по-
ложення про Вищу кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури.

10. Установчим документом Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури є положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комі-
сію адвокатури, яке затверджується 
з’їздом адвокатів України.

Стаття 53. Вища ревізійна комісія 
адвокатури

1. Для здійснення контролю за 
фінансово-господарською діяльні-
стю Національної асоціації адвокатів 
України, її органів, рад адвокатів ре-
гіонів, Ради адвокатів України, ква-
ліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури, Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
діяльністю ревізійних комісій адво-
катів регіонів утворюється і діє Вища 
ревізійна комісія адвокатури.

Вища ревізійна комісія адвокатури 
підконтрольна і підзвітна з’їзду адво-
катів України.

2. Голова та члени Вищої ревізій-
ної комісії адвокатури обираються 
з’їздом адвокатів України строком 
на п’ять років з числа адвокатів, стаж 
адвокатської діяльності яких стано-
вить не менше п’яти років. Кількість 
членів Вищої ревізійної комісії адво-
катури визначається з’їздом адвокатів 
України.

Голова, член Вищої ревізійної ко-
місії адвокатури можуть бути достро-
ково відкликані з посади за рішенням 
з’їзду адвокатів України.

Голова, член Вищої ревізійної ко-
місії адвокатури не можуть одночасно 
входити до складу ревізійної комісії 
адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури, ради адвока-
тів регіону, Ради адвокатів України, 
комісії з оцінювання якості, повноти 
та своєчасності надання адвокатами 
безоплатної правової допомоги.

Голова та члени Вищої ревізійної 
комісії адвокатури можуть отриму-
вати винагороду за роботу в її складі 
у розмірі, встановленому з’їздом адво-
катів України.

3. За результатами перевірок Вища 
ревізійна комісія адвокатури складає 
висновки, які подає на розгляд та за-
твердження з’їзду адвокатів України. 
Вища ревізійна комісія адвокатури 
може подавати результати перевірок 
Раді адвокатів України, Вищій ква-
ліфікаційно-дисциплінарній комісії 
адвокатури.

Стаття 54. З’їзд адвокатів України

1. Вищим органом адвокатського 
самоврядування України є з’їзд адво-
катів України.

2. До складу з’їзду адвокатів Украї-
ни входять делегати, які обираються 
конференціями адвокатів регіонів 
шляхом голосування відносною біль-
шістю голосів делегатів, які беруть 
участь у конференції.

3. Квота представництва, порядок 
висування та обрання делегатів з’їзду 
адвокатів України, порядок проведен-
ня з’їзду адвокатів України встановлю-
ються Радою адвокатів України.

4. З’їзд адвокатів України скли-
кається Радою адвокатів України не 
рідше одного разу на три роки. З’їзд 
адвокатів України скликається у шіст-
десятиденний строк за ініціативою 
Ради адвокатів України або на вимогу 
не менш як однієї десятої від загаль-
ної кількості адвокатів, включених до 
Єдиного реєстру адвокатів України, 
або не менш як однієї третини рад ад-
вокатів регіонів.

У разі якщо Рада адвокатів Украї-
ни не скликає з’їзд адвокатів України 
протягом шістдесяти днів з дня над-
ходження пропозиції про скликання 
з’їзду, адвокати або представники рад 
адвокатів регіонів, які підписали таку 
пропозицію, приймають рішення про 
утворення організаційного бюро зі 
скликання з’їзду адвокатів України. 
Організаційне бюро має право склика-
ти та забезпечувати проведення з’їзду 
адвокатів України, визначати особу, 
яка головує на засіданні з’їзду.

5. Про день, час і місце початку 
роботи з’їзду адвокатів України та 
питання, що вносяться на його об-
говорення, адвокати повідомляються 
не пізніш як за двадцять днів до дня 
початку роботи з’їзду.

6. З’їзд адвокатів України є право-
мочним, якщо в ньому бере участь 
більше половини обраних делегатів, 
які представляють більшість конфе-
ренцій адвокатів регіонів.

7. З’їзд адвокатів України:
1) обирає голову і заступників го-

лови Ради адвокатів України, голову і 
заступників голови Вищої кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури, голову і членів Вищої ревізійної 
комісії адвокатури та достроково від-
кликає їх з посад;

2) затверджує статут Національної 
асоціації адвокатів України та вносить 
до нього зміни;

3) затверджує правила адвокатської 
етики;

4) затверджує положення про Раду 
адвокатів України, положення про 
Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури, положення про 
Вищу ревізійну комісію адвокатури;

5) розглядає та затверджує звіти 
Ради адвокатів України, Вищої квалі-

фікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури, висновки Вищої ревізійної 
комісії адвокатури;

6) призначає трьох членів Вищої 
ради юстиції;

7) затверджує кошторис Ради ад-
вокатів України, кошторис Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури, затверджує звіт про 
їх виконання;

8) здійснює інші повноваження від-
повідно до цього Закону.

З’їзд адвокатів України може при-
йняти рішення про сплату щорічних 
внесків адвокатів на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування, 
визначити напрями їх використання 
та відповідальність за несплату вне-
сків.

8. Рішення з’їзду адвокатів України 
приймаються шляхом голосування 
більшістю голосів делегатів, що беруть 
участь у з’їзді.

Стаття 55. Рада адвокатів України

1. У період між з’їздами адвокатів 
України функції адвокатського само-
врядування виконує Рада адвокатів 
України.

Повноваження і порядок роботи 
Ради адвокатів України визначаються 
цим Законом та положенням про Раду 
адвокатів України, що затверджується 
з’їздом адвокатів України.

Рада адвокатів України підконт-
рольна і підзвітна з’їзду адвокатів 
України.

2. До складу Ради адвокатів Украї-
ни входять тридцять членів, стаж ад-
вокатської діяльності яких становить 
не менше п’яти років: по одному пред-
ставнику від кожного регіону, які оби-

раються конференцією адвокатів регі-
ону, та голова і два заступники голови, 
які обираються шляхом голосування 
з’їздом адвокатів України. Секретар 
Ради адвокатів України обирається 
Радою адвокатів України зі складу 
членів Ради адвокатів України. Рада 
адвокатів України може достроково 
відкликати з посади секретаря Ради.

Рада адвокатів України є повно-
важною за умови обрання не менше 
двох третин від її складу.

3. Строк повноважень голови, за-
ступників голови, секретаря і членів 
Ради адвокатів України становить 
п’ять років. Одна й та сама особа не 
може бути головою, заступником голо-
ви, секретарем або членом Ради адво-
катів України більше ніж два строки 
підряд.

Голова, заступник голови, секретар, 
член Ради адвокатів України можуть 
бути достроково відкликані з посади 
за рішенням органу адвокатського 
самоврядування, який обрав їх на 
посаду.

Голова, заступник голови, секре-
тар, член Ради адвокатів України не 
можуть одночасно входити до складу 
ради адвокатів регіону, кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ревізійної комісії 
адвокатів регіону, Вищої ревізійної ко-
місії адвокатури, комісії з оцінювання 
якості, повноти та своєчасності надан-
ня адвокатами безоплатної правової 
допомоги.

4. Рада адвокатів України:
1) складає порядок денний, забез-

печує скликання та проведення з’їзду 
адвокатів України;

2) визначає квоту представництва, 
порядок висування та обрання деле-
гатів конференції адвокатів регіонів, 
з’їзду адвокатів України;

3) забезпечує виконання рішень 
з’їзду адвокатів України;

4) здійснює організаційне, мето-
дичне, інформаційне забезпечення 
ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України, здійснює контроль за діяль-
ністю рад адвокатів регіонів щодо вне-
сення відомостей до Єдиного реєстру 
адвокатів України та надання витягів 
з нього;

5) затверджує регламент конфе-
ренції адвокатів регіону, положення 
про раду адвокатів регіону, положення 
про кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури, положення про 
ревізійну комісію адвокатів регіону, 
положення про комісію з оцінювання 
якості, повноти та своєчасності надан-
ня адвокатами безоплатної правової 
допомоги;

6) встановлює розмір та порядок 
сплати щорічних внесків адвокатів на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування, забезпечує їх розпо-
діл і використання (якщо з’їздом адво-
катів України прийнято рішення про 
сплату щорічних внесків адвокатів на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування та визначено напря-
ми їх використання);

7) визначає розмір відрахувань 
кваліфікаційно-дисциплінарних ко-
місій адвокатури на забезпечення 
діяльності Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури;

8) сприяє діяльності рад адвокатів 
регіонів, координує їх діяльність;

9) сприяє забезпеченню гарантій 
адвокатської діяльності, захисту про-
фесійних і соціальних прав адвокатів;

10) приймає рішення про розпо-
рядження коштами і майном Націо-

нальної асоціації адвокатів України 
відповідно до призначень коштів і 
майна, визначених статутом Націо-
нальної асоціації адвокатів України та 
рішеннями з’їзду адвокатів України;

11) розглядає скарги на рішення, 
дії чи бездіяльність рад адвокатів ре-
гіонів, їх голів, скасовує рішення рад 
адвокатів регіонів;

12) визначає друкований орган 
Національної асоціації адвокатів 
України;

13) забезпечує ведення офіційного 
веб-сайту Національної асоціації ад-
вокатів України;

14) виконує інші функції відповід-
но до цього Закону та рішень з’їзду 
адвокатів України.

5. Засідання Ради адвокатів Украї-
ни скликаються головою Ради адвока-
тів України, а в разі його відсутності — 
одним із заступників голови не рідше 
одного разу на два місяці. Засідання 
Ради адвокатів України може бути та-
кож скликане за пропозицією не менш 
як однієї п’ятої від загального складу 
членів Ради.

У разі якщо голова Ради адвокатів 
України або його заступник не скликає 
засідання Ради протягом тридцяти 
днів з дня надходження пропозиції 
про скликання засідання, члени Ради 
адвокатів України, які підписали таку 
пропозицію, приймають рішення про 
утворення організаційного бюро зі 
скликання Ради адвокатів України. 
Організаційне бюро має право скли-
кати та забезпечувати проведення 
засідань Ради, визначати особу, яка 
головує на засіданні Ради.

6. Засідання Ради адвокатів України 
є повноважним, якщо на ньому присутні 
більше половини членів Ради. Рішення 

Ради адвокатів України приймаються 
більшістю голосів від загальної кількості 
її членів. У разі рівного розподілу голо-
сів членів Ради голос головуючого на 
засіданні є вирішальним.

Стаття 56. Голова Ради адвокатів 
України

1. Голова Ради адвокатів України 
за посадою є головою Національної 
асоціації адвокатів України.

2. Голова Ради адвокатів України 
представляє Раду адвокатів України 
та Національну асоціацію адвокатів 
України в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах, орга-
нізаціях, перед громадянами.

3. Голова Ради адвокатів України 
забезпечує скликання та проведен-
ня засідань Ради адвокатів України, 
розподіляє обов’язки між своїми за-
ступниками, організовує і забезпечує 
ведення діловодства Ради адвокатів 
України, розпоряджається кошта-
ми і майном Національної асоціації 
адвокатів України відповідно до за-
твердженого кошторису, організовує 
і забезпечує роботу секретаріату На-
ціональної асоціації адвокатів Украї-
ни, вчиняє інші дії, передбачені цим 
Законом, положенням про Раду адво-
катів України, статутом Національної 
асоціації адвокатів України, рішен-
нями Ради адвокатів України і з’їзду 
адвокатів України.

4. Голова Ради адвокатів України 
може отримувати винагороду у роз-
мірі, встановленому з’їздом адвокатів 
України.

Стаття 57. Обов’язковість рішень 
органів адвокатського самовряду-
вання

1. Рішення з’їзду адвокатів України 
та Ради адвокатів України є обов’яз-
ковими до виконання всіма адвока-
тами.

2. Рішення конференцій та рад 
адвокатів регіонів є обов’язковими до 
виконання адвокатами, адреса робо-
чого місця яких знаходиться у відпо-
відному регіоні та відомості про яких 
включено до Єдиного реєстру адвока-
тів України.

3. Рішення органів адвокатського 
самоврядування набирають чинності 
з дня їх прийняття, якщо інший строк 
не передбачений рішеннями.

Стаття 58. Фінансове забезпечен-
ня органів адвокатського самовря-
дування

1. Утримання органів адвокатсько-
го самоврядування може здійснювати-
ся за рахунок:

1) плати за складання кваліфіка-
ційного іспиту;

2) щорічних внесків адвокатів на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування;

3) відрахувань кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури на 
забезпечення діяльності Вищої ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури;

4) добровільних внесків адвока-
тів, адвокатських бюро, адвокатських 
об’єднань;

5) добровільних внесків фізичних 
і юридичних осіб;

6) інших не заборонених законом 
джерел.

2. Розмір плати за складання ква-
ліфікаційного іспиту визначається з 

урахуванням потреби покриття ви-
трат на забезпечення діяльності ква-
ліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури, Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
та не може перевищувати трьох міні-
мальних заробітних плат, установле-
них законом на день подання особою 
заяви про допуск до складення квалі-
фікаційного іспиту.

Розмір щорічних внесків адвокатів 
на забезпечення реалізації адвокат-
ського самоврядування визначається 
з урахуванням потреби покриття ви-
трат на забезпечення діяльності рад 
адвокатів регіонів, Ради адвокатів 
України, Вищої ревізійної комісії ад-
вокатури та ведення Єдиного реєстру 
адвокатів України. Розмір щорічних 
внесків адвокатів на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування 
є однаковим для всіх адвокатів. Адво-
кати, право на заняття адвокатською 
діяльністю яких зупинено, звільня-
ються від сплати щорічних внесків 
адвокатів на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування на пе-
ріод зупинення такого права.

Розмір відрахувань кваліфікацій-
но-дисциплінарних комісій адвока-
тури на забезпечення діяльності Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури визначається з 
урахуванням потреби покриття ви-
трат для забезпечення діяльності Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури.

3. Фінансування органів адвокат-
ського самоврядування, розпоряджен-
ня їх коштами та майном здійснюється 
відповідно до кошторисів, що затвер-
джуються конференціями адвокатів 
регіонів та з’їздом адвокатів України.

4. Фінансова звітність органів ад-
вокатського самоврядування щорічно 
оприлюднюється у порядку, затвер-
дженому Радою адвокатів України.

Розділ VIII 

ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ 
АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АДВОКАТОМ ІНОЗЕМНОЇ 
ДЕРЖАВИ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ 
АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ

Стаття 59. Набуття адвокатом 
іноземної держави права на заняття 
адвокатською діяльністю в Україні. 
Особливості статусу адвоката іно-
земної держави

1. Адвокат іноземної держави може 
здійснювати адвокатську діяльність в 
Україні з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом.

2. Адвокат іноземної держави, який 
має намір здійснювати адвокатську 
діяльність на території України, звер-
тається до кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури за місцем 
свого проживання чи перебування в 
Україні із заявою про його включення 
до Єдиного реєстру адвокатів України. 
До заяви додаються документи, що 
підтверджують право такого адвоката 
на заняття адвокатською діяльністю у 
відповідній іноземній державі. Пере-
лік таких документів затверджується 
Радою адвокатів України.

3. Кваліфікаційна палата кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри розглядає заяву та подані адвокатом 
документи протягом десяти днів з дня їх 
надходження та за відсутності підстав, 
передбачених частиною четвертою цієї 
статті, приймає рішення про включен-
ня такого адвоката до Єдиного реєстру 
адвокатів України, про що протягом 
трьох днів письмово повідомляє адво-
ката іноземної держави та відповідну 
раду адвокатів регіону. Рада адвокатів 
регіону забезпечує внесення відомостей 
про такого адвоката до Єдиного реєстру 
адвокатів України.

4. Підставами для відмови у вклю-
ченні адвоката іноземної держави до 
Єдиного реєстру адвокатів України є:

1) наявність рішення відповідної 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури про виключення такого 
адвоката з Єдиного реєстру адвокатів 
України — протягом двох років з дня 
прийняття такого рішення;

2) наявність рішення відповідної 
кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури про припинення права 
на заняття адвокатською діяльністю 
як адвоката України — протягом двох 
років з дня прийняття такого рішення;

3) неподання документів, перед-
бачених частиною другою цієї статті, 
або їх невідповідність установленим 
вимогам.

5. Рішення про відмову у включенні 
адвоката іноземної держави до Єди-
ного реєстру адвокатів України про-
тягом трьох днів з дня його прийняття 
надсилається адвокату та може бути 
оскаржено протягом тридцяти днів 
з дня його отримання до Вищої ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури або до суду.

6. При здійсненні адвокатом іно-
земної держави адвокатської діяль-
ності на території України на нього 
поширюються професійні права і 
обов’язки адвоката, гарантії адвокат-
ської діяльності та організаційні фор-
ми адвокатської діяльності, визначені 
цим Законом.

З моменту державної реєстрації Національної 
асоціації адвокатів України її членами стають 
усі особи, які мають свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю.
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Стаття 60. Відповідальність адво-
ката іноземної держави

1. У разі вчинення адвокатом 
іноземної держави, включеним до 
Єдиного реєстру адвокатів України, 
дисциплінарного проступку він несе 
дисциплінарну відповідальність у по-
рядку, передбаченому цим Законом 
для адвокатів Украї ни з урахуванням 
особливостей, установлених частиною 
другою цієї статті.

2. До адвоката іноземної держави, 
включеного до Єдиного реєстру адво-
катів України, можуть бути застосовані 
дисциплінарні стягнення виключно у 
вигляді попередження або виключення 
з Єдиного реєстру адвокатів України.

3. Про накладення на адвоката іно-
земної держави дисциплінарного стяг-
нення кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури повідомляє відпо-
відний орган державної влади або орган 
адвокатського самоврядування інозем-
ної держави, в якій адвокат отримав ста-
тус адвоката або набув право на заняття 
адвокатською діяльністю.

Стаття 61. Відносини адвоката 
іноземної держави з органами адво-
катського самоврядування

1. Адвокат іноземної держави може 
звертатися до органів адвокатського 
самоврядування за захистом своїх 
професійних прав та обов’язків, бра-
ти участь у навчально-методичних 
заходах, що проводяться кваліфіка-
ційно-дисциплінарними комісіями 
адвокатури, Вищою кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією адвокату-
ри, радами адвокатів регіонів, Радою 
адвокатів України та Національною 
асоціацією адвокатів України.

Розділ IX 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублі-
кування, крім:

1) положень частини першої статті 
6 і статті 10 цього Закону щодо стажу-
вання, які вводяться в дію через шість 
місяців з дня набрання чинності цим 
Законом;

2) статті 23, яка вводиться в дію одно-
часно з набранням чинності Криміналь-
ним процесуальним кодексом України;

3) положень статей 24—27, 48, 
50—55 цього Закону щодо надання 
адвокатом безоплатної правової до-
помоги, які вводяться в дію одночасно 
з набранням чинності відповідними 
положеннями Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу»;

4) положень статей 14, 15, 17, 31—33, 
35, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57—60 цього 
Закону щодо Єдиного реєстру адво-
катів України, які вводяться в дію з 
дня повідомлення Радою адвокатів 
України на офіційному веб-сайті На-
ціональної асоціації адвокатів України 
про початок функціонування Єдино-
го реєстру адвокатів України, але не 
пізніше п’яти місяців з дня набрання 
чинності цим Законом.

2. Визнати такими, що втратили 
чинність:

1) Закон України «Про адвокатуру» 
(із змінами, внесеними Законом України 
від 13 квітня 2011 року №4652-VI), крім 
статті 10, яка втрачає чинність одночас-
но з набранням чинності Кримінальним 
процесуальним кодексом України;

2) Постанову Верховної Ради Украї-
ни «Про порядок введення в дію Зако-
ну України «Про адвокатуру».

3. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України:

1) у Кодексі України про адмініст-
ративні правопорушення:

а) абзац перший частини першої 
статті 2123 доповнити словами «або на 
адвокатський запит, запит кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвока-

тури, її палати або члена відповідно 
до Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність»;

б) у частині першій статті 255:
доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) голова ради адвокатів Авто-

номної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя або уповно-
важений радою член ради адвокатів 
(стаття 2123 — у частині, що стосується 
порушення права на інформацію від-
повідно до Закону України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність»)»;

пункт 11 після цифр «2123» допов-
нити словами «(крім порушень права 
на інформацію відповідно до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність»)»;

в) частину другу статті 269 після 
слів «заявляти клопотання» допов-
нити словами «при розгляді справи 
користуватися правовою допомогою 
адвоката, іншого фахівця у галузі 
права, який за законом має право на 
надання правової допомоги особисто 
чи за дорученням юридичної особи»;

г) у статті 270:
назву доповнити словами «та пред-

ставники»;
після частини першої доповнити 

новою частиною такого змісту:
«Інтереси потерпілого може пред-

ставляти представник — адвокат, ін-
ший фахівець у галузі права, який за 
законом має право на надання право-
вої допомоги особисто чи за доручен-
ням юридичної особи».

У зв’язку з цим частину другу вва-
жати частиною третьою;

частину третю після слів «законні 
представники» доповнити словами «та 
представники»;

доповнити частиною четвертою 
такого змісту:

«Повноваження адвоката як пред-
ставника потерпілого посвідчуються 
документами, зазначеними у частині 
другій статті 271 цього Кодексу»;

ґ) частину другу статті 271 викласти 
в такій редакції:

«Повноваження адвоката на участь 
у розгляді справи підтверджуються 
довіреністю на ведення справи, по-
свідченою нотаріусом або посадовою 
особою, якій відповідно до закону на-
дано право посвідчувати довіреності, 
або ордером чи дорученням органу 
(установи), уповноваженого законом 
на надання безоплатної правової допо-
моги, або договором про надання пра-
вової допомоги. До ордера обов’язково 
додається витяг з договору, в якому 
зазначаються повноваження адвоката 
або обмеження його прав на вчинення 
окремих дій як захисника. Витяг за-
свідчується підписами сторін»;

2) у частині шостій статті 28 Госпо-
дарського процесуального кодексу 
України:

у першому реченні слова «вида-
ним відповідним адвокатським об’єд -
нанням» замінити словами «доручен-
ням органу (установи), уповноваже-
ного законом на надання безоплатної 
правової допомоги»;

у другому реченні слова «ордеру 
адвоката» замінити словом «ордера»;

3) третє речення частини третьої 
статті 110 Кримінально-виконавчого 
кодексу України після слова «ордера» 
доповнити словами «або договору про 
надання правової допомоги»;

4) у частині четвертій статті 42 
Цивільного процесуального кодексу 
України:

у першому реченні слова «який 
виданий відповідним адвокатським 
об’єднанням» замінити словами «до-
рученням органу (установи), уповно-
важеного законом на надання без-
оплатної правової допомоги»;

у другому реченні слова «ордера 
адвоката» замінити словом «ордера»;

5) у частині п’ятій статті 58 Кодек-
су адміністративного судочинства 
України:

у першому реченні слова «який 
виданий відповідним адвокатським 
об’єднанням» замінити словами «до-
рученням органу (установи), уповно-
важеного законом на надання без-
оплатної правової допомоги»;

у другому реченні слова «ордера 
адвоката» замінити словом «ордера»;

6) у статті 500 Митного кодексу 
України:

у частині другій слова «особи, які 
мають свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю в Україні, та» 
замінити словами «адвокати та»;

у частині третій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) адвоката — довіреністю на 

ведення справи, посвідченою нота-
ріусом або посадовою особою, якій 
відповідно до закону надано право 
посвідчувати довіреності, або орде-
ром чи дорученням органу (установи), 
уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги, або 
договором про надання правової допо-
моги. До ордера обов’язково додається 
витяг з договору, в якому зазначаються 
повноваження адвоката або обмежен-
ня його прав на вчинення окремих дій 
як захисника. Витяг засвідчується під-
писом сторін договору»;

пункт 2 виключити;
7) частину четверту статті 189 Кри-

мінального процесуального кодексу 
України від 13 квітня 2012 року ви-
класти в такій редакції:

«4. Слідчий суддя, суд відмовляє у 
наданні дозволу на затримання підо-

зрюваного, обвинуваченого з метою 
його приводу, якщо прокурор не до-
веде, що зазначені у клопотанні про 
застосування запобіжного заходу 
обставини вказують на наявність під-
став для тримання під вартою підо-
зрюваного, обвинуваченого, а також є 
достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений 
переховується від органів досудового 
розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звер-
нення слідчого, прокурора до суду із 
клопотанням про застосування запо-
біжного заходу, підозрюваний, обви-
нувачений до початку розгляду клопо-
тання про застосування запобіжного 
заходу вчинить дії, які є підставою 
для застосування запобіжного заходу 
і зазначені у статті 177 цього Кодексу»;

8) у статті 11 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції»:

частину третю викласти в такій 
редакції:

«Порядок скликання і проведення 
з’їзду адвокатів України визначаються 
Законом України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність»;

частину четверту виключити;
9) у частині четвертій статті 3 Закону 

України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців» слова «адвокатських 
об’єднань» виключити;

10) в абзаці сьомому частини чет-
вертої статті 5 Закону України «Про 
соціальні послуги» (із змінами, внесе-

ними Законом України від 15 березня 
2012 року №4523-VI) слова «адвокат-
ська допомога, захист прав та інтересів 
особи тощо» замінити словами «захист 
прав та інтересів особи, інша правова 
допомога тощо»;

11) частину п’яту статті 9 Закону 
України «Про виконавче проваджен-
ня» доповнити абзацом другим такого 
змісту:

«Повноваження адвоката як пред-
ставника можуть також посвідчуватися 
ордером, дорученням органу (установи), 
уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги, або 
договором про надання правової допо-
моги. До ордера обов’язково додається 
витяг з договору, в якому зазначаються 
повноваження адвоката як представни-
ка або обмеження його прав на вчинення 

окремих дій як представника сторони 
виконавчого провадження. Витяг за-
свідчується підписом сторін договору»;

12) у Законі України «Про безоплат-
ну правову допомогу»:

у частині другій статей 25 та 26 
слова «Законом України «Про адво-
катуру» замінити словами «Законом 
України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність»;

частину першу статті 27 доповнити 
пунктом 5 такого змісту:

«5) встановлює розмір та порядок 
оплати діяльності суб’єктів надання без-
оплатної вторинної правової допомоги»;

13) абзац перший частини сьомої 
статті 12 Закону України «Про бі-
женців та осіб, які потребують до-
даткового або тимчасового захисту» 
доповнити словами «а на території адмі-
ністративно-територіальних одиниць, 
де почали діяльність органи (установи), 
уповноважені законом на надання без-
оплатної правової допомоги, — через за-
значені органи (установи) відповідно до 
закону, що регулює надання безоплатної 
правової допомоги».

Розділ X 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Рішення, інші акти Вищої ква-
ліфікаційної комісії адвокатури при 
Кабінеті Міністрів України, квалі-
фікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури, що не суперечать цьому 
Закону, чинні до прийняття відповід-
них актів органами адвокатського са-
моврядування, сформованими згідно 
із цим Законом.

2. Право на заняття адвокатською 
діяльністю зберігається за особами, 
які отримали таке право до набрання 
чинності цим Законом. Свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяль-
ністю та посвідчення адвоката Украї-
ни, видані до набрання чинності цим 
Законом, є чинними і не підлягають 
обміну або заміні.

3. Адвокати, які на день набрання 
чинності цим Законом, обіймають по-
сади або здійснюють діяльність, яка 
є несумісною з діяльністю адвоката 
відповідно до частини першої статті 7 
цього Закону, протягом дев’яноста днів 
з дня набрання чинності цим Законом 
письмово повідомляють кваліфікацій-
но-дисциплінарну комісію адвокатури 
за місцем отримання свідоцтва про іс-
нування обставин несумісності.

Отримання зазначених відомостей 
є підставою для внесення до Єдиного 
реєстру адвокатів України запису про 
зупинення права на заняття адвокат-
ською діяльністю у зв’язку з несуміс-
ністю.

Адвокат, який у порядку і строк, 
установлені абзацом першим цього 
пункту, повідомив про існування об-
ставин несумісності, не може бути 
притягнутий до дисциплінарної від-
повідальності у зв’язку з порушенням 
вимог щодо несумісності.

4. Розгляд заяв про видачу свідо-
цтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю, поданих у встанов-
леному порядку до набрання чинності 
цим Законом, здійснюється у порядку, 
що діяв до набрання ним чинності.

До затвердження Радою адвокатів 
України порядку допуску до складення 
кваліфікаційного іспиту та переліку 
документів, що додаються до заяви 
про допуск до складення такого іспиту, 
встановлення плати за його складення 
та визначення порядку її внесення за-
значені заяви розглядаються за пра-
вилами, що діяли стосовно розгляду 
заяв про видачу свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю 
до набрання чинності цим Законом.

До затвердження Радою адвокатів 
України нових зразків свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяль-
ністю і посвідчення адвоката України 
такі документи видаються за формою, 
встановленою до набрання чинності 
цим Законом.

5. Не пізніше шістдесяти днів з дня 
набрання чинності цим Законом в Авто-
номній Республіці Крим, областях, місті 
Києві, місті Севастополі проводяться 
установчі конференції адвокатів регіону.

Участь в установчій конференції 
адвокатів регіону беруть адвокати, 
які одержали свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю за 
рішенням кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури відповід-
ного регіону, створеної до набрання 
чинності цим Законом.

Обов’язок щодо організаційно-
технічного забезпечення проведення 
установчих конференцій адвокатів 
регіону покладається на кваліфікацій-
но-дисциплінарні комісії адвокатури 
в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві та Севастополі, 
що сформовані до набрання чинності 
цим Законом.

Кваліфікаційно-дисциплінарні комі-
сії адвокатури в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севасто-

полі повідомляють учасників установчої 
конференції адвокатів регіону поштою 
(електронною поштою), кур’єром або 
факсом та публікують оголошення про 
проведення установчої конференції 
адвокатів регіону у друкованому засобі 
масової інформації, в якому офіційно 
оприлюднюються рішення відповідно 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласної ради, Київської та Се-
вастопольської міських рад не пізніше 
двадцяти днів до дня проведення кон-
ференції. У повідомленні і оголошенні 
в обов’язковому порядку зазначаються 
час, дата і місце проведення установчої 
конференції адвокатів регіону. Вища 
кваліфікаційна комісія адвокатури при 
Кабінеті Міністрів України забезпечує 
розміщення оголошення про прове-
дення кожної установчої конференції 
адвокатів регіону на своєму офіційному 
веб-сайті.

Установчу конференцію адвокатів 
регіону відкриває найстарший за віком 
адвокат, який бере участь у конферен-
ції. Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури надає такому адво-
кату відомості про кількість учасників 
конференції.

Установча конференція адвокатів ре-
гіону обирає із свого складу головуючого 
та секретаря, які забезпечують порядок 
її ведення, складення протоколу, а також 
голову та членів лічильної комісії, які за-
безпечують голосування та підрахунок 
результатів голосування.

Установча конференція адвокатів 
регіону: визначає кількість та обирає 
голову та членів ради адвокатів регіону; 
обирає делегатів на установчий з’їзд ад-
вокатів України за квотою один делегат 
від ста адвокатів, які одержали свідо-
цтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю за рішенням створеної до на-
брання чинності цим Законом кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури відповідного регіону, але не менше 
п’яти делегатів від кожного регіону; оби-
рає представника адвокатів регіону до 
складу Ради адвокатів України; обирає 
представника адвокатів регіону до скла-
ду Вищої кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури; обирає голову та 
членів кваліфікаційно-дисцип лінарної 
комісії адвокатури; визначає кількість та 
обирає голову і членів ревізійної комісії 
адвокатів регіону. Установча конферен-
ція адвокатів регіону може прийняти 
рішення з інших питань, віднесених цим 
Законом до повноважень конференції 
адвокатів регіону.

Рішення установчої конференції 
адвокатів регіону приймаються біль-
шістю голосів учасників конференції.

Про проведення установчої конфе-
ренції адвокатів регіону складається 
протокол, який підписується головую-

чим та секретарем конференції. Витяг 
з протоколу установчої конференції 
адвокатів регіону стосовно обрання 
делегатів на установчий з’їзд адвокатів 
України підписується головуючим і 
секретарем конференції та не пізніше 
трьох днів з дня проведення конферен-
ції направляється до Вищої кваліфіка-
ційної комісії адвокатури при Кабінеті 
Міністрів України.

Не пізніше ста днів з дня набрання 
чинності цим Законом проводиться 
установчий з’їзд адвокатів України, в 
якому беруть участь делегати, обрані 
установчими конференціями адвока-
тів регіону.

Обов’язок щодо організаційно-
технічного забезпечення проведення 
установчого з’їзду адвокатів України 
покладається на Вищу кваліфікацій-
ну комісію адвокатури при Кабінеті 
Міністрів України.

Вища кваліфікаційна комісія адво-
катури при Кабінеті Міністрів Украї-
ни повідомляє делегатів установчого 
з’ їзду адвокатів України поштою 
(електронною поштою), кур’єром або 
факсом, забезпечує публікацію ого-
лошення про проведення установчо-
го з’їзду адвокатів України у газеті 
«Урядовий кур’єр» та розміщує його 
на своєму офіційному веб-сайті не піз-
ніше двадцяти днів до дня проведення 
з’їзду. У повідомленні і оголошенні в 
обов’язковому порядку зазначаються 
час, дата і місце проведення установ-
чого з’їзду адвокатів України.

Установчий з’їзд адвокатів Украї-
ни відкриває найстарший за віком 
адвокат з числа делегатів з’їзду. Вища 
кваліфікаційна комісія адвокатури 
при Кабінеті Міністрів України надає 
такому адвокату відомості про кіль-
кість делегатів з’їзду, що беруть участь 
у його роботі. Члени Вищої кваліфі-
каційної комісії адвокатури при Кабі-
неті Міністрів України беруть участь 
у роботі установчого з’їзду адвокатів 
України з правом голосування щодо 
питань порядку денного.

Установчий з’їзд адвокатів України 
обирає із свого складу головуючого та 
секретаря, які забезпечують порядок 
його ведення, складення протоколу, а 
також голову та членів лічильної ко-
місії, які забезпечують голосування та 
підрахунок результатів голосування.

Установчий з’їзд адвокатів України: 
обирає голову, заступників голови Ради 
адвокатів України; обирає голову, заступ-
ників голови Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури; визначає 
кількість та обирає голову та членів Вищої 
ревізійної комісії адвокатури; затверджує 
статут Національної асоціації адвокатів 
України; затверджує положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури; затверджує положення про 
Вищу ревізійну комісію адвокатури. 
Установчий з’їзд адвокатів України може 
прийняти рішення з інших питань, відне-
сених цим Законом до повноважень з’їзду 
адвокатів України.

Рішення установчого з’їзду адво-
катів України приймається більшістю 
голосів делегатів з’їзду.

Про проведення установчого з’їзду 
адвокатів України складається прото-
кол, який підписується головуючим та 
секретарем з’їзду і передається голові 
Ради адвокатів України, обраному від-
повідно до вимог цього Закону.

6. Ради адвокатів регіонів, Рада ад-
вокатів України, Вища кваліфікацій-
но-дисциплінарна комісія адвокатури, 
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатури регіонів, сформовані відпо-
відно до цього Закону, проводять свої 
перші засідання не пізніше ніж через 
десять днів з дня формування їх складу.

7. Вища кваліфікаційна комісія 
адвокатури при Кабінеті Міністрів 
України, кваліфікаційно-дисциплі-
нарні комісії адвокатури, сформовані 
до набрання чинності цим Законом, 
звітують про свою діяльність за остан-
ні три роки до дня набрання цим Зако-
ном чинності перед установчим з’їздом 
адвокатів України, установчими кон-
ференціями адвокатів регіону відпо-
відно. Звіт повинен містити інформа-
цію щодо основних показників роботи 
відповідної комісії, а також відомості 
про кількість коштів, отриманих та ви-
трачених комісією, з визначенням дже-
рел їх отримання та видатків комісії.

Вища кваліфікаційна комісія адво-
катури при Кабінеті Міністрів України, 
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатури, сформовані до набрання 
чинності цим Законом, продовжують 
свою діяльність до першого засідання 
складу відповідно Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
кваліфікаційно-дисциплінарних комі-
сій адвокатури регіонів, сформованих 
відповідно до цього Закону.

Вища кваліфікаційна комісія адво-
катури, кваліфікаційно-дисциплінарні 
комісії адвокатури, сформовані відпо-
відно до цього Закону, є правонаступ-
никами Вищої кваліфікаційної комісії 
адвокатури при Кабінеті Міністрів 
України, кваліфікаційно-дисциплінар-
них комісій адвокатури, сформованих 
до набрання чинності цим Законом. 
Зміна відомостей у Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців стосовно Вищої 
кваліфікаційної комісії адвокатури 
при Кабінеті Міністрів України, ква-
ліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури здійснюється у порядку, 
встановленому Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб — підприємців».

8. Реєстрація Національної асоці-
ації адвокатів України здійснюється 
відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб — підприємців».

9. Адвокатські об’єднання, зареєстро-
вані до набрання чинності цим Законом, 
зобов’язані протягом року привести свою 
діяльність та установчі документи у відпо-
відність із цим Законом.

10. Кабінету Міністрів України у 
тримісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові 
акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністер-
ствами та іншими центральними ор-
ганами виконавчої влади своїх норма-
тивно-правових актів у відповідність 
із цим Законом.

11. Державній реєстраційній службі 
України у місячний строк з дня на-
брання чинності цим Законом забез-
печити передачу реєстраційних справ 
зареєстрованих адвокатських об’єднань 
державним реєстраторам за місцезна-
ходженням адвокатських об’єднань. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ, 
5 липня 2012 року 
№5076-VI

Свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю та посвідчення адвоката України, 
видані до набрання сили цим законом, 
є чинними і не підлягають обміну або заміні.

До складу Ради адвокатів України входять 30 членів, стаж 
адвокатської діяльності яких становить не менше 5 років: по одному 
представнику від кожного регіону, голова та два його заступники.
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